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ETNOQRAFİYANIN PREDMETİ, MƏNBƏLƏRİ, 
VƏZİFƏLƏRİ VƏ TƏDQİQAT METODLARI 

 
Еtnоqrаfiyа – dünyа хаlqlаrının məişət və 

mədəniyyətindən, аdət-ənənələrindən, еtnik birliklərin 
yаrаnmаsı və inkişаfındаn, оnlаrın yаyılmаsı və qаrşılıqlı 
mədəni əlаqələrindən bəhs еdən tаriх еlmidir. Etnoqrafiya 
yunan sözü olub, «etnos» və «qrafo» sözlərindən əmələ 
gəlməklə «xalqın təsviri» mənasını verir. Xalqın məişəti ilə 
yanaşı Etnoqrafiya bir elm kimi həm də onun mədəniyyətini 
tədqiq edir. Etnoqrafiya elmi müxtəlif xalqların məişət və 
mədəniyyətində olan müxtəlifliyi öyrənməklə yanaşı onların 
oxşar cəhətlərini də nəzərdən qaçırmır, yalnız müasir xalqları 
deyil həmçinin, hazırda siyasi fəaliyyət səhnəsindən çıxmış, 
yox olmuş xalqları da öyrənir. Bununla Etnoqrafiyanın xüsusi 
bir sahəsi olan Tarixi etnoqrafiya məşğul olur. 

Rus alimlərindən S.P.Tolstov Etnoqrafiyanın pred-
metindən danışaraq yazırdı ki, bu elm dünyanın müxtəlif 
xalqlarının məişət və mədəniyyətindəki xüsusiyyətləri 
bilavasitə öyrənən, müşahidə edən tarix elmidir. 

Bu elm xalqın məişət və mədəniyyətindəki xüsusiy-
yətlərin tarixi dəyişkənliyini və inkişafını, xalqların 
etnogenezini, etnik coğrafiyasını, onların qarşılıqlı mədəni-
tarixi əlaqələrini tədqiq etməklə məşğul olur. Y.V.Bromley və 
S.A.Tokaryev etnoqrafiyanın tədqiqat obyektindən, predmet və 
metodlarından danışaraq yazırlar: «Etnoqrafiya - əsas tədqiqat 
obyekti bilavasitə etnos və ya etnik birliklərin digər tipləri olan 
tarix elmidir». 1968-ci ildə nəşr olunan «Etnoqrafiyanın 
əsasları» adlanan kitabında S.Tokaryev etnoqrafiyaya 
ümumiləşdirilmiş tərif verərək yazır: «Etnoqrafiya dünya 
xalqlarının məişət və mədəniyyətini öyrənən tarix elmidir». 
Y.V.Bromley isə 1973-cü ildə nəşr edilən «Etnos və 
etnoqrafiya» əsərində, habelə 1981-ci ildə çap olunan 
«Etnoqrafiyanın müasir problemləri» adlanan kitabında 
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etnoqrafiyanı «etnik birliklər haqqında elm» adlandırır. 
S.Tokaryevin həmin ümumiləşdirilmiş tərifini nəzərə alan 
Sankt-Peterburqlu alim R.İts etnoqrafiyaya aşağıdakı kimi tərif 
verir: «Etnoqrafiya xalqların məişətindən və etnik tarixindən, 
dünya mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi onların məişət və 
mədəniyyətindəki spesifik cəhətlərin formalaşmasından bəhs 
edən tarix elmidir». İngilis еtnоqrаfı Tоms еtnоqrаfiyаnın 
fоlklоr (ingiliscə fоlk-хаlq, lаr-bilik) аdlаndırmаğı təklif еdirdi. 
Bu deyilənlərdən aydın görünür ki, etnoqrafiya elminin əsas 
tədqiqat obuekti bilavasitə etnosdur, xalqın özüdür. Məhz xalq 
anlayışı etnoqrafiyanın əsas və başlıca anlayışıdır, çünki xalq 
anlayışı çox vaxt etnosla eyniləşdirilir. Qədim yunan termini 
olan «etnos» etimoloji cəhətdən «xalq», «qəbilə», «insan 
qrupu» anlayışlarına uyğun gəlir. Y.Poplinskinin göstərdiyi 
kimi qədim yunanlar özlərini başqalarından fərqləndirmək 
üçün qeyri-yunanları «etnos» adlandırmışlar. Hər bir xalqın 
müxtəlif tarixi inkişaf dövründə onun etnoqrafik 
xarakteristikasında müəyyən əlamətlərdən biri və ya bir neçəsi 
ön plana çıxa bilər. Həmin əlamətlər bunlardır: 

DİL: Yer kürəsində yaşayan xalqların əksəriyyəti öz milli 
dillərində danışır. Lakin çox vaxt müxtəlif xalqlar eyni bir 
dildə danışırlar. Məsələn, Latın Amerikası ölkələrində ispan 
dilində, Avstriya, Almaniya, İsveçrə və b. ölkələrdə alman 
dilində danışırlar. Bəzən isə bir xalq danışıqda iki və daha çox 
dildən istifadə edir. Məsələn, irlandiyalılar həm irland, həm 
ingilis dillərində, hindistanlılar həm hindi, həm də ingilis 
dillərində danışırlar. Buradan belə nəticə çıxır ki, dil bir xalqı 
başqalarından fərqləndirən yeganə əlamət hesab edilə bilməz. 

ETNİK ƏRAZİ: Etnik ərazi, yəni müəyyən xalqın 
yerləşdiyi vilayət onu başqa xalqlardan fərqləndirən mühüm 
əlamətlərdən biridir. Hər bir xalq, adətən, müəyyən bir ərazidə 
formalaşır. Lakin bəzən tarixi inkişaf prosesində bir xalq başqa 
bir xalqla ərazi cəhətdən qarışıq yaşamağa məcbur olur. Belə 
bir şəraitdə parçalanmış etnik ərazi yaranmış olur. Çünki xalqın 
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müxtəlif hissələri arasındakı əlaqələr sarsılmış vəziyyətdə olur. 
Buna misal olaraq Rusiyada yaşayan başqırdları, tatarları, 
azərbaycanlıları, karelləri, buryatları və b. göstərə bilərik. 
Lakin elmə bir hal da məlumdur ki, xalq öz ərazi birliyinin 
pozulmasına baxmayaraq, vahid bir birlik kimi öz inkişafını 
davam etdirir. 

MƏİŞƏT VƏ MƏDƏNİYYƏT ÜMUMİLİYİ: Oxşar 
təbii şəraitdə, bir-biri ilə ünsiyyətdə yaşayan insanlar bir qayda 
olaraq maddi və mənəvi mədəniyyət sahəsində oxşar ünsürlər 
yaradırlar. 

MƏNŞƏ BİRLİYİ: Bu cəhət yalnız nadir hallarda bir 
xalqı başqalarından ayırmaq üçün fərqləndirici əlamət sayıla 
bilər. 

Etnoqrafiyada etnik öz-özünü anlama xüsusiyyəti də 
əsas amillərdən biridir. 

ETNOQRAFİYANIN MƏNBƏLƏRİ, TƏDQİQAT 
ÜSULLARI VƏ VƏZİFƏLƏRİ: Etnoqrafiya elminin əsas 
mənbələrini tədqiqatçının çöl müşahidələri təşkil edir. 
Etnoqrafın çöl müşahidələri müxtəlif formalarda aparılır: 1) 
Bilavasitə müşahidə; 2) Etnoqrafın yerli əhalinin işində fəal 
iştirakı; 3) İnformatorlarla müsahibə. Bir qayda olaraq çöl 
işlərinin aparılmasının 2 başlıca metodu vardır: 1) Ekspedisiya 
üsulu; 2) Stasionar üsul. I üsul etnoqrafın müəyyən qrup 
köməkçiləri ilə obyektdə apardığı müşahidələrdir. Ekspedisiya 
10 gündən 3 aya qədər nəzərdə tutulur. II üsul isə etnoqrafın 
uzun müddət (10-15 il) araşdırdığı obyektin insanları ilə 
birlikdə yaşayaraq tədqiqat aparmasıdır. Təbii – tаriхi, cоğrаfi, 
sоsiоlоji, muzеy və təsviri mаtеriilаrа, hаbеlə аntrоpоlоgiyа, 
linqivistikа, аrхеоlоgiyа, fоlqlаr və digər еlm sаhələrinə 
əsаslаnаn və bunlаrdаn bir mənbə kimi istifаdə еdən 
еtnoqrafiya elminin xüsusi tədqiqat metodları vardır. Məsələn, 
tarixi müqayisə metodu, kompleks yanaşma metodu, 
kartoqrafiya metodu, anketləşdirmə metodu, formal tipoloji 
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təhlil metodu, struktur-sistem metodu və s. metodları 
göstərmək olar.  

Etnoqrafiya bir elm kimi digər humanitar və təbiət 
elmləri ilə sıx surətdə əlaqədardır. Elmin müstəqil sahə kimi 
Etnoqrafiya XIX əsrin ortalarında Qərbi Avropa və Amerika 
ölkələrində təşəkkül tapmağa başlamışdır. 

Hazırda müasir Etnoqrafiyanın qarşısında çox 
mühümvəzifələr durur ki, bunları da başlıca olaraq 6 qrupa 
ayırmaq olar: 

1) Ayrı-ayrı ölkələrin, həmçinin, bütün dünya əhalisinin 
etnik tərkibinin öyrənilməsi; 

2) Xalqların etnik tarixi və etnogenezi problemi; 
3) Nəsli qəbilə quruluşunun, yəni sinifsiz cəmiyyətin 

öyrənilməsi; 
4)Tarixən formalaşan milli-mədəni ənənələrin 

öyrənilməsi; 
5) Müasir məişətin öyrənilməsi; 
6) Müasir etnik proseslərin öyrənilməsi. 

 
Etnoqrafiya elminin əsas anlayışları 

Etnoqrafiyaya dair vəsaitlərdə küllü miqdarda ixtisas 
terminlərinə rast gəlinir ki, bunlar da çox vaxt geniş oxucu 
kütləsinə aydın olmur. Elmlərin diferensiasiyası və 
inteqrasiyası baş verdiyi bir əsrdə terminologiya problemi çox 
ciddi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, başqa bir elm sahəsində 
istifadə olunan eyni bir termin orada əvvəlkindən fərqli məna 
kəsb edə bilir.  

 Etnoqrafik terminlər başlıca olaraq ictimai quruluşu, 
ailə-nikah münasibətlərini, maddi və mənəvi mədəniyyəti hər 
tərəfli əhatə edir. Bəzi terminlər isə ümumi, elmi əhəmiyyət 
kəsb edir.  

ÜMUMİ TERMİNLƏR   Etnoqraf tədqiqatçılar bir çox 
elm sahələrindən- tarix, fəlsəfə, coğrafiya, linqvistika, 
antropologiya, arxeologiya və s. ixtisas sahələrindən çoxlu 
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terminlər mənimsəyib istifadə edirlər. Ən çox istifadə olunan 
belə terminlərə misal olaraq aşağıdakıları göstərmək olar: 

1. İrq – antropoloji termin olmaqla, mənşə etibarilə 
qohum olan insanların müəyyən bir qrupunu ifadə edir. Tarixən 
konkret bir ərazidə qərarlaşan, nəsildən-nəslə keçən fiziki 
əlamətlər kompleksinə görə bir-birindən fərqlənən böyük insan 
qruplarına irq deyilir. İrqlər ümumi, oxşar xarici fiziki 
əlamətlərinə görə bir-birindən seçilirlər. Canlı orqanizmin ətraf 
fiziki-coğrafi mühitə uyğunlaşmasının irqlərin formalaşması 
prosesində böyük rolu olmuşdur. İrqlərin formalaşması yuxarı 
paleolit dövründə (40-16 min il) əsasən başa çatmışdır. İrqlərin 
ətraf mühitə uyğunlaşması nəticəsində elə xarici fiziki 
əlamətlər kompleksi yaranmışdır ki, bu əlamətlərə görə dünya 
xalqalrına əvvəllər “ağ”, “qara” və “sarı” rənglərə və üç əsas 
irqə ayırırdılar: avropoid,ekvatorial (neqroid) və monqoloid. 
Son vaxtlarda monqoloid irqindən amerikanoid, ekvatorial 
irqindən avstraloid irqinin ayrılması tövsiyyə olunur. İrqləşmə, 
yəni insan qruplarının irsən keçən fiziki əlamətlərinin 
dəyişməsi müasir dövrdə də davam edir. Lakin burada 
adaptasiya, yəni uyğunlaşma deyil, ictimai-iqtisadi proseslər 
həlledici rol oynayır. Etnoqrafiya irqləri deyil, elə insan 
qruplarını öyrənir ki, onların fiziki xüsusiyyətləri irqlərin tarixi 
əlaqələri nəticəsində dəyişikliyə məruz qalmış və 
yeniləşmişdir. Antropoloji ədəbiyyatda bu cür insan qruplarını 
antropoloji tip adlandırırlar. 

2. Mədəniyyət-Etnoqrafiyada geniş istifadə olunan 
anlayışlardan biri də mədəniyyət terminidir. Bu anlayış öz 
tətbiq sahəsindən asılı olaraq müxtəlif mənalarda işlədilir. 
Fəlsəfi mənada mədəniyyət dedikdə təbiət tərəfindən deyil, 
yalnız insan tərəfindən yaradılan bütün şeylər başa düşülür. 
Latın dilindən götürülən “kultura” anlayışı “hazırlanmış”, 
“emal edilmiş”, “becərilmiş” sözlərinə uyğun gəlir. Zaman 
keçdikcə “mədəniyyət” anlayışı altında texniki nailiyyətlərin 
əsas inkişaf səviyyəsini, yazılı ədəbiyyatın və incəsənətin 
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inkişafını, sosial təşkilatların inkişaf səviyyəsini anlamağa 
başladılar. Qərb ədəbiyyatında Qərbi Avropanın “mədəni” 
xalqlarının digər “mədəniyyətsiz”, “az mədəniyyətli” “təbii” 
xalqlara qarşı qoyulması bu mənada başa düşülür. Ümumi 
fəlsəfi anlayış olan “mədəniyyət” anlayışı etnoqrafiyada bir 
xalqı başqasından fərqləndirən maddi və mənəvi həyat 
amillərinin xüsusiyyətləri şəklində izah edilir. Bu xüsusiyyətlər 
bir qayda olaraq etnosun öz dilində əks olunur. 

3. Genezis – yunan sözü olub mənşə, mənbə, yaranma 
mənalarında işlədilir. Bu termin etnoqrafiyada müəyyən bir 
xalqın, etnik birliyin mənşəyini öyrənən zaman qarşıya çıxır. 
Adi etnoqrafik təcrübədə bəzən müəyyən etnosun 
mənşəyindən, əmək alətləri tiplərinin, yaşayış evləri və xalq 
geyimlərinin genezisindən, müəyyən toy adətlərinin 
təşəkkülündən bəhs edir.  

4. Dil ailəsi-Linqvistikadan etnoqrafiyaya dil ailəsi 
termini keçmişdir. Dünya xalqlarının etnoqrafik təsnifatını 
verərkən bu termindən geniş istifadə olunur. Burada dillərin 
qohumluğu onların mənşəyinə görə öyrənilir. Etnoqrafiayada 
avtoxton anlayışından da istifadə olunur. Avtoxton (yunan sözü 
olub “autos”-özü, “xtones”-torpaq) mənşə etibarilə yerli olan 
deməkdir. Yunan avtoxtonuna qədim Roma termini olan 
aborigen termini uyğun gəlir ki, bu da “müəyyən bir ölkənin 
yerli əhalisi”, “həmin ərazidə ən qədimdən yaşayan” deməkdir. 
Xarici etnoqrafiyada hər iki termindən geniş istifadə olunur. 
Birinci termin müəyyən mədəniyyət amilinə aydınlaşdırıcı söz 
kimi, sifət kimi əlavə edilir (avtoxton mədəniyyət, avtoxton 
adət və s.). İkinci isə yerli xalq mənasında işlədilir. Tuzemel bu 
torpağın sakini, aborigen, inorodnıe, inoqorodnıe və bu kimi 
anlayışlar başqa xalqların heysiyyətinə toxunmaq mənasında 
başa düşülür və təhqiramiz xarakter daşıyır. 

5. Oykumena.Etnoqrafiyada istifadə olunan bir çox 
terminlər biologiya və sosiologiyadan mənimsənilmədir. Məs. 
oykumena – yunan sözü olub yaşamaq sözündən 
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götürülmüşdür. Başqa sözlə bu termin yer kürəsinin insanlar 
tərəfindən məskunlaşmış hissəsi deməkdir. Etnik ərazi 
müəyyən bir etnosun təşəkkül tapdığı yer, həmin etnosun əsas 
hissəsinin yerləşdiyi ərazi deməkdir. Çox vaxt etnik ərazi 
dövlət sərhədləri ilə uyğun gəlmir. Asiya, Avropa, Amerika və 
Okeaniyanın bir çox rayonlarında dövlət sərhədləri etnik 
əraziləri parçalayır və ciddi surətdə daxili milli problemlər 
yaradır. Azərbaycanlıların 30 milyona qədəri İranada, 2 
milyondan artığı RFR ərazisində yaşayır. Albanların 70 faizə 
qədəri Albaniyada, 30,5 faizi Serbiyada yaşayır. Kürdlərin 43 
faizi Türkiyədə, 21,6 faizi İranda, 20 faizi İrakda, qalanları isə 
Azərbaycanda və başqa ölkələrdə məskunlaşmışdır. Taciklərin 
62,1 faizi Əfqanıstanda, qalanları isə Tacikistanda 
yerləşmişdir. Miqrasiya – (latınca “miqrasio” – köçmə) etnik 
qrupları etnik ərazi daxilində hərəkəti və yaxud onların başqa 
rayonlara köçməsi deməkdir. Xarici ədəbiyyatda miqrasiya 
termini ən çox mədəniyyətə aid edilir və miqrasiya prosesi 
müəyyən  bir mədəniyyətin yad etnik və mədəni vilayətə 
nüfuzu kimi başa düşülür. 

6. İnteqrasiya. Etnik proseslərin xarakterini 
müəyyənləşdirmək üçün əksər hallarda inteqrasiya, 
konsolidasiya və assimilyasiya kimi latın terminlərindən 
istifadə olunur. İnteqrasiya hərfi mənada ayrı-ayrı hissələrin 
vahid bir tamda birləşməsi deməkdir. Bu müxtəlif etnik 
mədəniyyətlərin qarşılıqlı əlaqəsi zəmnində mədəniyyətlərin 
yaxınlaşmasına aiddir. Müstəqil xalqların və ya onların böyük 
qruplarının böyük etnoslar şəklində birləşməsinə 
konsolidasiya deyilir. Adətən bu cür birləşmələrin vahid dili 
və mədəniyyəti olur. Məs, telenkitlərin, çelkanların, 
kumandinlərin və teleutların vahid Altay etnosunda birləşməsi 
kimi, Assimilyasiya isə artıq formalaşmış etnosların qarşılıqlı 
təsiredici əlaqə prosesidir. Bu cür etnoslar əksər hallarda 
mənşə, dil və mədəniyyət cəhətcə müxtəlif olurlar. Qarşılıqlı 
güclü əlaqələr nəticəsində bir etnosun nümayəndələri 
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başqasının dili və mədəniyyətini bütünlüklə mənimsəyir və öz 
keçmiş mənsubiyyətini tamamilə itirmiş olur. Assimilyasiya 
həm könüllü, həm də zorakı yolla baş verə bilər. Axırıncı amil 
mürtəce qüvvələrin hökm sürdüyü ölkələrdə baş verir ki, orada 
assimilyasiya siyasəti azlıqda qalan xalqların mədəniyyətinin 
məhvinə doğru yönəldilmişdir. 

7. Adaptasiya – insanların yeni etnik mühitə 
uyğunlaşmasına deyilir. Adaptasiya və ya akkomodasiya ən 
çox biologiyada işlədilir.  

8. Akkulturasiya – mədəniyyətlərin qarşılıqlı nüfuzu 
deməkdir. Bu halda müstəqil mədəniyyətlərin öz əvvəlki 
modelləri dəyişikliyə məruz qalır. Əksər hallarda xarici 
etnoqrafiyada akkulturasiya avropalaşmanın sinonimi hesab 
olunur.  Akkulturasiya Avropa mədəniyyətinin, təsərrüfat 
qaydalarının, sosial institutlarının Asiya, Afrika, Amerika və 
Okeaniya xalqlarının arasında yayılması deməkdir. 

9. Urbanizasiya – etnoqrafiya terminlərinə Qərbi Avropa 
sosiologiyası və etnoqrafiyasından daxil edilmişdir (latınca 
“Urbanus”-şəhər sayağı deməkdir). Urbanizasiya sənayenin və 
əhalinin iri şəhərlərdə toplanmasına deyilir. Etnoqrafik 
ədəbiyyatda bu anlayış belə bir məna kəsb edir ki, şəhər 
mədəniyyətinin standart tiplərinin hər yanda yayılması 
nəticəsində kəndlə şəhər arasındakı mədəni fərqlər aradan 
qalxır. 

10. Traybalizm – Müasir siyasi mətbuatdan 
etnoqrafiyaya traybalizm termini də keçmişdir (ingiliscə 
“trayb”-qəbilə deməkdir). Traybalizm gənc Asiya və Afrika 
dövlətlərində müasir dövrdə qəbilə xüsusiyyətlərinin 
saxlanılmasına deyilir ki, bu qalıqlar qəbilələr arasındakı 
münasibətlərə mənfi təsir göstərir. Siyasi ədəbiyyatda 
traybalizm millətçiliyin sinonimi kimi işlədilir. 

11. Stereotip – Sosial psixologiyadan stereotip anlayışı 
da qəbul edilmişdir (yunanca “stereos”-möhkəm, “tipos”-iz, 
şəkil). Bu anlayış etnoqrafiyada, etnik birlik daxilində 
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nəsildən-nəslə keçirilərək saxlanılan, gündəlik həyat təcrübəsi 
ilə möhkəmləndirilən davranış normalarını xarakterizə edərkən 
işlədilir. Məs., etnik stereotip, mədəni stereotip və s.. 

Etnoqrafiyada elmi maddi və mənəvi mədəniyyət 
elementlərinə görə insan kollektivlərinin keçmiş tarixini bərpa 
edərkən mərasim, ayin, adət, qalıq, ənənə kimi anlayışlardan 
da geniş istifadə edir.  

12. Adət – müəyyən etnik birlik daxilində qəbul edilmiş 
davranış qaydalarıdır. 

13. Mərasim – etnosun müəyyən sosial, ailə və mənəvi 
həyatı ilə bağlı olan reqlamentli hadisələrdir. Bunları bir-
birindən fərqləndirmək üçün onlar aşağıdakı söz birləşmələri 
şəklində işlədilir: dəfn mərasimi, toy mərasimi, qonqpərvərlik 
adəti, oğulluğa götürmə adəti və s. 

14. Qalıq – ictimaivə mənəvi həyatın müasir vəziyyətinə 
yabançı olan, keçmiş mədəni mərhələlərdən bu günə qədər 
gəlib çatan və etnik birliyin üzvləri tərəfindən bir vərdiş kimi 
icra edilən mədəni amildir. Bunlar qədim mərasim və adətlərin 
qalığı kimi yaşaya bilir.  

15. Ənənə - (latınca “traditsiya”- ötürülən, keçirilən 
deməkdir) etnosun həyatını qoruyub saxlamaq üçün maddi və 
mənəvi mədəniyyətin, ailə və ictimai həyatın elə bir amilidir ki, 
cəmiyyətin üzvləri onu nəsildən-nəslə keçirirlər. Bəzən 
insanların məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində maddi və mənəvi 
mədəniyyətin yeni formaları meydana çıxır ki, bunlara yenilik, 
innovasiya deyilir. Tədricən bunlar ənənəyə çevrilir. 

 
İCTİMAİ  HƏYAT  TERMİNLƏRİ 

Nəsil- Sosial həyatın ən mühüm anlayışlarında biridir . O, 
sinfi cəmiyyətəqədərki dövrün əsas ictimai-iqtisadi 
hüceyrəsidir. Nəsil öz mənşəyini vahid bir əcdaddan götürən 
qan qohumlarının ittifaqıdır. Antik dünyada nəsil sözünə 
“gens” anlayışı uyğun gəldiyindən kentil quruluş, kentil təşkilat 
terminlərindən də istifadə olunur.  
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Ana nəsli – ana xətti ilə qohum olan qan qohumlarının 
ittifaqıdır.  

Ata nəsli – isə ata xətti ilə qohum olan qan qohumlarının 
ittifaqıdır. Qərbi Avropa ədəbiyyatında “klan” termini ata nəsli 
termini ilə sinonim sayılır. Məsələn, Şotlandiyada ata nəsli 
quruluşu klan quruluşu kimi xarakterizə olunur.  

Matriarxat – (latınca “mater”-ana, yunanca “arxe”-
hakimiyyət) hərfi mənada ananın hakimiyyəti deməkdir. 
Ananın hökmüranlığı bəşəriyyət tarixinin o dövrünə aiddir ki, 
bu vaxt qadınlar sosial quruluşun yüksək pilləsində dururdular 
və bir qayda olaraq rəhbərlər onların içərisindən seçilirdi. 
Müasir etnoqrafiyada matriarxat dedikdə qadınların 
hökmüranlığının o dövrü başa düşülür ki, insanların ictimai 
mövqeyi və hüquqları ana xətti ilə cərəyan edən qan 
qohumluğu ilə müəyyən olunurdu. Nəsli hakimiyyətin 
icraçıları isə çox vaxt hakimiyyəti ana xətti ilə keçən kişilərdən 
ibarət olurdu. 

Patriarxat – (yunanca “patriarxe”-nəslin başçısı) 
kişilərin hakimiyyəti mənasında işlədilir. Etnoqrafiyada bu 
quruluş sinifsiz cəmiyyətdən sinifli cəmiyyətə keçid dövrü 
kimi xarakterizə olunur. Burada qohumluq ata xətti ilə 
müəyyənləşdirilir. Bununla belə ana nəsli qalıqları güclü olur. 
Xronoloji baxımdan patriarxatın təşəkkülü dünyanın bir çox 
xalqlarında müşahidə olunan ilk tunc dövrünə, yəni maldarlığın 
əkinçilikdən ayrılması dövrünə təsadüf edir. İnsanların 
təsərrüfat fəaliyyətinin müxtəlifliyindən asılı olaraq demək 
lazımdır ki, patriarxatın yaranması ana nəslindən ata nəslinə 
keçilməsini zəruri edən iqtisadi təlabatın yaranması dövründən 
başlanmışdır. Patriarxat sinifsiz cəmiyyətin son pilləsi, sinifli 
cəmiyyətin ilk pilləsi hesab olunur.  

Ekzoqamiya (yunanca “ekzo”-xarici, “qamos”-nigah) – 
hərfi mənada kənardan nikah olmaqla nəslin mühüm əlaməti 
sayılır. Ekzoqamiya prinsipinə əməl edilməsi nəslin üzvlərinin 
təsərrüfat və ailə-nikah münasibətlərində böyük rol oynayırdı. 
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Endoqamiya (yunanca “endoi”-daxili, “qamos”-nikah) – 
hərfi mənada daxili nikah deməkdir. Endoqamiya, nəinki bir 
etnik birlik kimi, habelə sinifsiz cəmiyyətin sosial təşkilatının 
yüksək forması kimi qəbilənin çox mühüm əlaməti olmuşdur. 
Qəbilə etnik və təsərrüfat baxımından nəsil kimi 
mikrostrukturanı endoqamiya yolu ilə özündə birləşdirən ali 
makrostruktura idi. 

Fratriya – qarşılıqlı nikah əlaqəsində olan bir neçə 
nəsilləri birləşdirən qəbilə bölgüsü idi. Bunlar çox vaxt bir 
nəslin sonrakı inkişafı nəticəsində yaranmışdı. Qəbilənin ən 
ilkin başlanğıcı azı iki nəslin mövcud birliyi şəklində 
olmuşdur. Nəslin və ya qəbilənin təsərrüfat fəaliyyəti ümumi 
təsərrüfat formasına – icmaya əsaslandığı üçün bunu həm də 
nəsli icma və ya arxaik icma adlandırırlar. Məlum olduğu kimi 
bütün ibtidai icma dövründə, yəni sinifsiz cəmiyyətdə əmək 
alətləri və istehsal vasitələri üzərində icma mülkiyyəti mövcud 
olmuşdur. Bu cür icmalar bir qayda olaraq qohumluq 
münasibətlərinə əsaslanırdı.  

Əmlak bərabərsizliyinin yaranması, qan qohumluğu 
əlaqələrinin sarsılması və ərazi əlaqələrinin yaranması 
nəticəsində nəsli icmalar kənd icmalarına və ya əkinçilik 
icmalarına çevrilirdi. Bu da öz dualizmi ilə seçilirdi. Belə ki, 
torpaq, otlaq və biçənəklər üzərində icma-kollektiv mülkiyyət 
saxlanılır, istehsal vasitələri üzərində isə ayrı-ayrı ailələrin 
xüsusi mülkiyyəti təşəkkül tapırdı. Deməli ailələrin istifadə 
etdiyi əkin sahələri və otlaqlar icmaya məxsus idi. Oradan 
götürülən gəlir isə fərdi xarakter daşıyırdı. Sinifsiz cəmiyyət 
dövründə yaranan bu qayda son günlərə qədər davam etmişdir.  

Patronimiya – sinifsiz cəmiyyətin son dövründə, 
patriarxal ailələrin dağılması zamanı daha yaxın qohumluq 
telləri ilə bir-birinə bağlı olan ailələr vahid birlik təşkil 
edirdilər ki, bu cür ailə qrupları patronimiya adlanırdı. 
Patronimiyanı 1931-ci ildə M.O.Kosven kəşf etmişdir. 
Kosvenə görə patronimiya da nəsil kimi ekzoqam olmuşdur. 
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Xarici etnoqrafiyada patronimiyanın sinonimi linecdir 
(ingiliscə nəsillərin xətti). Düşmən təhlükəsini dəf etmək üçün 
qəbilələr (qohum və ya qonşu) müvəqqəti ittifaqlarda 
birləşirdilər. Müdafiə məqsədi ilə yaranan qəbilə ittifaqları 
əksər hallarda öz ictimai-iqtisadi mənafeləri naminə ittifaqı 
uzun müddət üçün saxlayırdılar (irokezlərin liqası, kriklərin 
konfederasiyası). Bəzi hallarda isə hərbi təhlükənin 
sovuşmasından sonra ittifaqlar dağılırdı. Qəbilə ittifaqları sinfi 
cəmiyyətə keçid dövründə yaranmışdır. Hərbi demokratiya 
dövrü adlanan bu dövrdə seçkili rəhbərlərlə yanaşı hərbi 
sərkərdələrin də ictimai rolu yüksəlirdi. Bunlarda qəbilə üzvləri 
və ya qəbilə şurası tərəfindən seçilirdi. Qəbilə ittifaqları 
dövlətin, hərbi rəhbərlərin hakimiyyəti isə kral və ya knyazın 
hakimiyyətinin rüşeymləri idi.  

Nəsli və ya qəbiləni ağsaqqallar idarə edirdilər. Onlar 
dünyəvi və dini funksiyalar daşıyırdılar. O, nəslin və ya 
qəbilənin adət-ənənələrinə ciddi riayət olunmasına nəzarət 
edirdi. Qəbilə rəhbərinin funksiyası ondan ibarət idi ki, o, 
təsərrüfata başçılıq edir, nəsillər arası ixtilafları həll edir, hərbi 
işə rəhbərlik edirdi. Nəsli şura – nəslin tam bərabər hüquqlu 
üzvlərinin ümumi yığıncağı idi. Qəbilə şurası – isə qəbiləyə 
daxil olan nəsil ağsaqqallarının yığıncağı idi.  

İnitsiyasiya. Sinfi quruluşa qədərki cəmiyyətin həyatında 
initsiyasiyalar (təqdis adətləri) böyük rol oynayırdı (latınca 
“initsiare”-başlamaq). Bu yeniyetmələrin böyüklər cərgəsinə 
keçirilməsi qaydası idi. Sosial institutların biri də gizli 
ittifaqlardır. Bunlar nəsil arası dini təriqətlər kimi təşəkkül 
tapmışdılar; lakin sonralar qəbilənin rəsmi hakimiyyətinə qarşı 
ictimai-siyasi məqsədlər güdməyə başlamışdı. Qəbilədə kişi 
evləri də olurdu. Bunlar ilk mərhələdə nikahdan sonra nəslə 
daxil olan kişilərin yaşadığı yer idi. Lakin sonrakı mərhələdə 
arvadların nəsli daxilində kənar nəsillərdən gəlmiş kişilərin 
mənafeyini müdafiə edən sosial təşkilata çevrilmişdilər.  
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Kasta – (portuqaliya dilində nəsil deməkdir) qapalı 
endoqam ictimai qrupdur. Onun öz xüsusi davranış qaydaları 
vardır.    

 
AİLƏ-NİKAH TERMİNLƏRİ 

Ailə-nikah münasibətləri anlayışı ailə və nikah 
formalarının, adət və mərasimlərinin kompleks şəklində əks 
etdirilməsidir.  

Nikah – adət hüququ və qanunla rəsmiləşdirilən kişilərin 
və qadınların cinsi yaxınlığını əks etdirən sinfi cəmiyyətdə 
yaranmış aktdır. Nikah dövründə ər və arvadın qarşılıqlı hüquq 
və vəzifələri meydana çıxır.  

Ailə - ər və arvaddan, onların övladlarından ibarət olan 
ictimai-iqtisadi hüceyrədir. Sinfi cəmiyyətdə onun ən geniş 
yayılan forması monoqamiyadır. Nikahın formaları nikah 
cütünün birləşməsinin xarakteri mənasını verir. Qızların 
qaçırılması – bu qızların və onların valideynlərinin razılığı və 
ya qeyri razılığı zamanı qaçırma yolu ilə bağlanan nikah 
formasıdır. Ödəncli nigah – (kalım) – Adaxlının gəlinin 
əvəzində qızın ailəsinə ödənc verməsidir. İşləyib ödəmə 
əsasındakı nikah da buna aiddir. Gəzmə nikah – nikahın elə 
bir formasıdır ki, bu zaman ər-arvad ayrı-ayrı nəsillərdə yaşayır 
və yaxud ər arvadın evində deyil, kişilər üçün nəzərdə tutulmuş 
xüsusi evlərdə yaşamasıdır. Qonaqpərvər heterizm – qrup 
nigahının bir formasıdır. Bu vaxt ərlə eyni bir sinfə, nəslə, yaş 
sinfinə daxil olan qonaq onun arvadı ilə yaşamaq hüququna 
malik olurdu. Sinifsiz cəmiyyətin bütün dövrlərində ən geniş 
yayılan qrup nikahı forması idi. Bu vaxt bir qrup kişilər və 
qadınlar müvəqqəti və ya daimi olaraq bir-birinin ərləri və 
arvadları hesab olunurdular. Lakin ciddi bir tərzdə 
ekzoqamiyaya riayət olunurdu. Qrup nigahının qalıqlarına sinfi 
cəmiyyətlərdə də, hətta Asiya, Afrika və Okeaniyanın müasir 
xalqlarının bəzilərində bu günə qədər təsadüf olunmaqdadır. 
Qədim Romadakı saturnaliya qrup nigahının tipik qalığı 
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sayılır. Saturunun şərəfinə keçirilən məhsul bayramı günlərində 
müxtəlif nəsillərdən olan kişi və qadınlar arasında müvəqqəti 
olaraq cinsi əlaqələrə yol verilirdi. Asiyadakı müasir myao-yao 
xalqları da ay rəqsləri zamanı xüsusi cinsi münasibətlərdə 
olurlar ki, bunlar da tamamilə saturnaliyaya bənzəyir.  

Heterizm – (yunanca “ketayra”-məşuqə) də qrup 
nikahının qalığıdır. Nikah yolu ilə bir kişiyə bağlı olan qadın 
başqa bir kişi ilə cinsi əlaqəyə girərsə bu heterizmdir. Başqa 
sözlə, qadın onunla nikah əlaqəsinə girə biləcək bütün kişilərə 
mənsub idi.  

Gənclər evi – Cənub-Şərqi Asiyanın bir çox xalqlarında 
müşahidə olunan tikintilərdir. Burada müxtəlif nəsillərdən olan 
gənclər hədd buluğa çatana qədər görüşür və azad nikah 
əlaqəsində olurlar. Bir qayda olaraq sinifli cəmiyyət üçün 
monoqam nikahlar xarakterikdir. Bu tək nigahlılıq deməkdir. 
Bununla belə poliqamiyaya da təsadüf olunur ki, bu da 
çoxarvadlılıq deməkdir. Etnoqrafiyada poliandriya termininə 
də təsadüf olunur ki, bu ən çox Tibetdə yayılan adətdir. Bütün 
bunlarla yanaşı zəruri sayılan nikahlar da mövcud olmuşdur. 
Məsələn, ortakuzen – (ortos-yunanca bilavasitə, kuzen-
fransızca əmi oğlu) əmi oğlu ilə əmi qızı arasındakı nikah 
əlaqəsinə deyilir. Kros-kuzen nigah isə dayı oğlu ilə bibi qızı 
arasında bağlanan nigahdır; sororat – (latınca-soror-bacı) eyni 
vaxtda bir neçə bacı ilə bağlanan nigaha deyilir; levirat – 
(latınca-levir-qayın) qardaş arvadı ilə olan nigahdır.  

Promiskuitet. XIX əsr klassik etnoqrafik ədəbiyyatında 
promiskuitet anlayışına tez-tez rast gəlinir. Bu nizamsız cinsi 
əlaqələr deməkdir. Nigahın bu ibtidai forması insanlığın ilk 
çağına-ibtidai sürü dövrünə aiddir. 

Geniş yayılan istilahlardan biri də ailə formasıdır. Ailə 
forması nikah cütlərinin birləşməsinin spesifik 
reqlamentasiyasıdır. İkili ailə nikah cütlərinin qeyri-sabit 
şəkildə birləşməsidir. Burada qrup nikahlı qalıqları daha 
çoxdur. Fərdi ailə ata nəsli şəraitində cütlərin uzun müddət 
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üçün bir yerdə yaşamasıdır. Ana nəslindən ata nəslinə keçid 
dövrünün ziddiyətlərini əks etdirən bir çox etnoqrafik 
anlayışlar diqqəti cəlb edir. Belə adətlərdən biri kuvada adətidir 
(fransızca “kuveyd”-qırt oturmaq). Bu adət kişilərin öz atalıq 
hüququnu təsdiq etdiyi mərasimdir. 

Travestizm – (fransızca-“travesti”-paltar dəyişmə) 
adətinin icrası zamanı kişilər arvad paltarı geyinir, öz cinsindən 
uzaqlaşır, qadın sayağı işlər görür. 

Avunkulat – (latınca “avankulus”-dayı) – dayı ilə bacı 
uşaqları arasındakı qarşılıqlı hüquq və vəzifələrdir. 

Atalıq – avankulatın xüsusi bir növü kimi, uşaqların 
kənar ailədə tərbiyə edilməsidir. Qardaşlaşma – qanların 
qarışdırılması yolu ilə və yaxud eyni bir qadınla yaşamaq yolu 
ilə müxtəlif mənşəli kişilərin qohumlaşması. Oğulluğa və ya 
qızlığa götürmə - ailənin və ya nəslin tam bərabər hüquqlu 
üzvü olma; Matrilineynıy – ana xətti; patrilineynıy – ata 
xətti;  matrolokal - ərin nikah zamanı arvad nəslinə keçməsi; 
patrilokal – arvadın ərin nəslinə keçməsi; bilokal – növbə ilə 
gah ərin, gah da arvadın nəslində yaşamaq; neolokal - ər və 
arvad valideynlərindən ayrı yaşayır; dislokalər və arvad ayrı-
ayrılıqda, hərə öz mənsub olduğu nəsildə yaşayır.  
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DÜNYA XALQLARININ TƏSNİFAT NÖVLƏRİ 
a) Coğrafi təsnifat 
Xalqları qruplaşdırmaq və müəyyən qanunauyğunluqları 

aşkara çıxarmaq üçün əsasən aşağıdakı təsnifat növlərindən 
istifadə olunur: 1) coğrafi təsnifat; 2) dil təsnifatı; 3) təsərrüfat-
mədəni təsnifat və 4) antropoloji təsnifat; 5) dini təsnifat; 6) 
ictimai-iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə təsnifat; 7)etnik 
birliklərin tipinə görə təsnifat; 8) əhalinin miqdarına görə 
təsnifat. Bütün bu təsnifat növləri bir-birini tamamlayır və 
müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur. 

Hər bir xalq öz etnik ərazisinə malik olduğu üçün onları 
bu əlamətə görə təsnif etmək mümkündür. Bu mənada “Afrika 
xalqları”, “Amerika xalqları”, “Asiya xalqları” kimi 
məvhumlardan istifadə edilir. Etnoqrafik xəritələrdə öz əksini 
tapan bu təsnifat xalqların əraziyə görə bölgüsünü göstərməklə 
bərabər, belə bir faktı sübut edir ki, xalqların müxtəlif 
ərazilərdə məskunlaşması hər hansı təsadüf üzündən baş 
verməmiş, əksinə uzun bir tarixi inkişaf prosesinin nəticəsidir. 
Məlum olduğu kimi yer kürəsinin insanlar yaşayan hissəsi 
eykumena adlanır. Eykumena tarixən dəyişmişdir. Halbuki 
insanın yarandığı dövrlərdə o, Afrika və Cənubi-Şərqi Asiyada 
cüzi bir ərazini əhatə edirdi. Yuxarı paleolitdə, sonra isə 
neolitdə məhsuldar qüvvələrin inkişaf səviyyəsinə uyğun 
olaraq eykumena genişlənmiş və Şimali Avropanı, Şimali 
Asiyanı, Amerikanı, Afrika və Avstraliyanı, Okeaniyanı əhatə 
etmişdi. Yalnız yaşayış üçün əlverişsiz olan yararsız kiçik 
sahələr məskunlaşmamış qalmışdı. Yeni-yeni torpaq 
sahələrinin mənimsənilməsi ilə yanaşı insan qruplarının 
yerdəyişmə prosesi də güclənmişdi. Əhalinin artması və təbii 
ehtiyatların tükənməsi kimi səbəblər üzündən qəbilə və tayfalar 
öz yerlərini tərk edir, başqa tayfaların ərazisini tutur və onlarla 
qarışırdılar. Bu vaxtlar nəinki quru, hətta dəniz yolları ilə 
köçmə olurdu. Tədricən ayrı-ayrı ölkələrin əhalisinin tərkibi də 
dəyişirdi. Məsələn, hələ bizim eradan əvvəl II minillikdə hindi-
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çin əhalisinin xeyli hissəsi, əvvəllər qara dərili zənci-avstroloid 
tayfalarının yaşadığı İndenoziya adalarına köçmüşdülər. 
Buradakı zəncilər ya sıxışdırılmış, yaxud da, assimilyasiyaya 
uğradılmışlar. Gəlmələr indiki İndoneziyalıların əcdadları 
olmuşlar. Bizim eradan əvvəl II-I minilliklərdə isə Avropanın 
müasir xalqlarının əcdadları onlara qədər ki, əhalini sıxışdırmış 
və ya assimilyasiyaya uğratmışdılar. Qədim əhalidən indi 
Avropada yalnız basklar qalmışlar. 

Bəşər tarixinin bəzi dövrlərində etnik yerdəyişmələr 
xüsusilə güclü olmuşdur. Bunlar daha geniş və kütləvi 
yerdəyişmələr olmaqla başlıca olaraq kapitalizm dövründə 
cərəyan etmişdir. Bu vaxt Qərbi Avropa ölkələrindən 
Amerikaya, Cənubi Afrika və Avstraliya ölkələrinə əvvəlcə 
işğalçılar və müstəmləkəçilər, sonra isə işsizlər axışıb 
gəlmişdilər. Buna görə də son 3-4 əsr ərzində dünyanın bir sıra 
ərazisinin, xüsusilə Avstraliya və Amerikanın əhalisinin tərkibi 
kəskin surətdə dəyişilmişdir. 
Bütün bu deyilənlərdən o nəticə çıxır ki, xalqların coğrafi 
təsnifatı, təkcə insan qruplarının siyasi xəritədə yerləşməsi 
olmayıb, o, həm də insan tərəfindən yerin məskunlaşması 
prosesini göstərən başlıca amildir. Müxtəlif ölkələrin əhalisinin 
etnik tərkibi ilə tanış olarkən, yerli əhalini buraya çoxdan 
gəlmiş əhali qrupundan da fərqləndirməyi bacarmaq lazımdır. 
Məsələn, Şimali Amerikada yerli əhali sayca çox az qalmış 
hindu və eskimoslardır. Ağlar və zəncilər isə gəlmələr 
sayılırlar. Yerli əhalinin özü də məskunlaşma dövrü etibarilə 
bir-birindən seçilirlər. Məsələn, hinduların əcdadları 
Amerikada on minlərlə il bundan əvvəl məskunlaşdıqları halda, 
eskimoslar isə cəmi 2-3 min il bundan əvvəl həmin yerlərin 
daimi sakinləri olmuşlar. Yaxud Hindistanda dravidlər yerli 
əhali, arilər isə oraya yalnız 3-4 min il bundan əvvəl 
gələnlərdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bir müddət eyni bir ölkənin 
ərazisində yaşayan xalqlar onların genezisindən asılı olmayaraq 
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bir-biri ilə əlaqə nəticəsində adətən oxşar məişət və mədəniyyət 
formaları yaradırlar. Məsələn müxtəlif dilə və genezisə malik 
olan Qafqaz xalqları əsrlər boyu bir-biri ilə qonşuluqda 
yaşadıqlarından onlarda mədəni məişət ukladının bir çox oxşar 
xüsusiyyətləri yaranmışdır. Ümum Qafqaz geyim tipinin, 
xüsusən kişi paltarlarının oxşarlığını, silah, adət-ənənə və 
folklor materiallarının oxşarlığını buna misal göstərmək olar. 
Bu cür vəziyyəti dünyanın bir çox xalqlarında da müşahidə 
etmək olar.  

Xalqların tarixən ümumi mədəni məişət xüsusiyyətlərinin 
formalaşdığı vilayətə tarixi etnoqrafik vilayət deyilir. Keçmiş 
sovet imperiyası daxilində belə tarixi etnoqrafik vilayətlərə 
misal olaraq Baltikyanı əraziləri, Orta Volqaboyunu, Qafqazı, 
Orta Asiyanı və s. göstərmək olar. Xalqları coğrafi cəhətdən 
təsnif edərkən, onları xəritə üzrə deyil tarixi-etnoqrafik 
vilayətlər üzrə təsnifləşdirirlər. Tarixi-etnoqrafik vilayət 
tarixi kateqoriya sayılır. Qədim xalqların formalaşması, yer 
üzərində insanların ilkin yayılması prosesi dövründə, e.ə. XII-
VI minilliklərdə baş vermişdir. Daha sonradan ayrı-ayrı tarixi-
etnoqrafik əyalətlərin xarakterik xüsusiyyətləri dəyişdiyi kimi, 
onların sərhədləri də dəyişmişdir. Bunun nəticəsində bəzi 
əyalətlər yox olmuş, bəziləri isə əksinə yenidən meydana 
çıxmışdır. Bu proses uzun minilliklər boyu müxtəlif ictimai-
iqtisadi formasiyalar daxilində cərəyan etmişdir. Tarixi – 
etnoqrafik əyalətə müəyyən ərazidə məskunlaşan, bir-birilə 
əlaqədə olan, lakin ictimai-iqtisadi inkişafın, səviyyəsi və 
istiqaməti, dili və irqi mənsubiyyəti ilə fərqlənən xalqlara 
daxildir.  

IV-IX əsrlərdə baş vermiş xalqların böyük köçünün 
nəticəsində antik inperiyaların xarabalıqları üzərində feodal 
dövlətləti meydana çıxmış, yeni xalqların təşəkkülü prosesi 
getmiş, Şərqi Avropa ərazisində slavyanların məskunlaşması 
başlamış və onlar demək olar ki, cənubda Balkan 
yarımadasınadək yayılmışdılar. Almanlar bir qədər qərbdə, 
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Mərkəzi və Şimali Avropada məskunlaşmışdılar. Onlar hətta 
keltlərin yaşadığı Britaniya adalarına da gəlib çıxmışdılar. Bu 
dövrdə, keçmiş Roma imperiyasına dəfələrlə basqın etmiş və 
onun süqutunda mühüm rol oynamış barbar tayfaların 
latınlaşdırılmış əhali ilə qarışması nəticəsində Roman 
xalqlarının formalaşması prosesi başlanmışdı. Bu vaxt Qərbə 
doğru hərəkət edən hunlar IV əsrin sonunda Avropaya çatmış 
və Dunay hövzəsində çox da möhkəm olmayan, lakin etnik 
cəhətdən çox qarışıq olan konqlomerat bir dövlət 
yaratmışdılar. Hunların arxasınca Şərqi Avropaya başqa türk 
tayfalarının – xəzərlərin, bolqarların, peçeneqlərin, 
poloveslərin güclü axını başlanmışdı, Bolqarların bir qrupu 
Volqanın yuxarılarınadək gəlib çıxmış və sonralar çuvaş, tatar 
xalqlarının etnogenezində görkəmli rol oynamışdılar. Onların 
digər qrupu 679-cu ildə Dunay çayını keçərək, cənubda 
yaşayan slavyanlar arasında ərimiş, lakin öz adlarını bolqar 
xalqına vermişdilər. VIII-IX əsrlərdə, dili Qərbi Sibirin 
Xantimansi xalqlarının dilinə bənzəyən macarlar, Cənubi Ural 
çöllərindən hərəkətə başlayaraq, Orta Dunay boyunda 
məskunlaşmışdılar.  

Türk dilli xalqların kütləvi axını Cənubi Sibirdə, Mərkəzi 
və Orta Asiyada da baş vermişdir. Bunun nəticəsində, eramızın 
birinci minilliyinin ikinci yarısında, həmin ərazilərdə bir-birini 
əvəz etmiş bir çox tayfa ittifaqları və dövlət birləşmələri 
meydana gəlmişdi. V əsrin sonunda isə Orta Asiya 
tayfalarından biri olan Evtalitlərin (İrandilli tayfa) böyük qrupu 
Hindistan ərazisində məskunlaşmışdı və keçmiş Kuşan 
imperiyasının ərazisində böyük bir dövlət yaratdı. VI əsrdən 
etibarən Ön Asiyanın və Şimali Afrikanın yerli əhalisinin 
assimiliyasiyası ilə müşayiət olunan geniş ərəb işğalları dövrü 
başlayır. Bu dövrdə eyni zamanda Şərqi və Cənub-Şərqi 
Asiyada koreyalıların və yaponların konsolidasiyası başlayır. 
Çinlilər də tədriclə cənuba doğru yayılaraq, oradakı müxtəlif 
xalqlarla qarışmış, onların mədəni və təsərrüfat nailiyyətlərini 
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mənimsəyərək, eyni zamanda özü də bir-birindən fərqlənən 
yerli qruplara parçalanmış və yerli xalqlara çin dilini qəbul 
etdirmişdilər. Hind-çin yarımadasında vyetnamlıların, 
birmalıların, tailandlıların etnik və siyasi əraziləri mon-kxmer 
və indoneziyalılar hesabına xeyli genişlənmişdi. Sumatradan 
gəlmiş və Malaqkada məskunlaşmış malaylar, sonralar demək 
olar bütün İndoneziyada yayılaraq yerli etnik qruplarla birlikdə 
bir çox yeni xalqların təşəkkül tapmasına şərait yaratmışdılar. 

II minilliyin birinci yarısında Asiya və Avropanın etnik 
tarixinə monqol hücumlarının böyük təsiri olmuşdur. Etnik 
qrupların uzaq yerlərə köçü ilə müşayiət olunan monqol 
işğalları xalqların bir-birinə qarışmasını sürətləndirirdi. 
Mərkəzi, Orta və Ön Asiyada, habelə Qafqazda və Şərqi 
Avropada yeni xalqların meydana gəlməsinə səbəb oldu. Bu 
etnik proseslərə misal olaraq Sibirdə, Volqa boyunda, Krımda 
müxtəlif tatar qruplarının təşəkkül tapdığını göstərmək olar. 
Tatar-monqol yürüşlərindən bir qədər əvvəl Balkan 
yarımadasına, müasir Mərkəzi Asiya türkmənlərinin əcdadı 
olan oğuz-türk tayfalarının köçü başlanmışdı. Onların yerli 
əhali ilə qarışması nəticəsində bir sira yeni xalqların, o 
cümlədən azərbaycanlıların və Osmanlı türklərinin 
formalaşması üçün şərait yarandı. Təxminən eyni vaxtda bantu 
dillərində danışan tayfaların Şərqi və Mərkəzi Afrikadan 
cənuba doğru yayılması prosesi gücləndi, XV əsrin sonunadək 
Asiya, Avropa və Afrikada demək olar ki, bizim dövrümüzə 
qədər gəlib çıxan bütün xalqlar artıq təşəkkül tapmışdı. 

Dünya xalqlarının etnik tarixində kapitalizmin meydana 
çıxması və onun inkişafının böyük rolu olmuşdu. Bu dövrdə - 
yəni XVI-XIX əsrlərdə avropalılar Amerikaya, Avstraliyaya və 
Okeaniyaya yayılmışdılar. Bu böyük miqrasiyalarda, əvvəlcə 
ispanlar və portuqaliyalılar, bir qədər sonra hollandlar, 
fransızlar və ingilislər əhəmiyyətli rol oynamışdılar. Öz doğma 
torpaqlarından müxtəlif səbəblər üzündən ayrılan bu xalq 
qrupları yeni məskunlaşdıqları ərazilərdə yerli tayfalarla 
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əlaqəyə girmiş və yeni xalqların təşəkkülü üçün imkan 
yaratmışdılar. Bu vaxtlar müstəmləkə ölkələrində aborigenlərin 
çoxu məhv edilmiş və ya təcrid olunmuşdular. Bu mənada yeni 
xalqların formalaşması birinci növbədə Mərkəzi və Cənubi 
Amerikaya aiddir. Buradakı etnik inkişafın ikinci mərhələsi 
Kanada, ABŞ, Argentina, Avstraliya və Okeaniya xalqları üçün 
xarakterikdir. Afrikanın cənubunda eyni yolla müasir 
hollandların əcdadlarından (burlardan) xüsusi bir etnos-afrikan 
xalqı yaranmışdır. Onların dili holland dilinə yaxın olsa da, bir 
çox xüsusiyyətinə görə onlardan fərqlənir. Karib dənizi 
adalarında, Venesuela, Braziliya və Qananın etnik tarixində 
Avropalı mühacirlərin, habelə hindularla yanaşı Afrika mənşəli 
zəncilərin böyük rolu olmuşdur.  

  
b) Mədəni-təsərrüfat tiplərinə görə təsnifat 

Yaratdıqları təsərrüfat-mədəni tiplərin müxtəlifliyinə görə 
dünya xalqları aşağıdakı kimi qruplaşdırılır. Təsərrüfat-
mədəni tip dedikdə, bir-birinə yaxın ictimai-iqtisadi inkişaf 
səviyyəsində olan, oxşar təbii-coğrafi şəraitdə yaşayan, 
müxtəlif xalqlarda tarixən meydana gələn təsərrüfat və 
mədəniyyətin müəyyən kompleks xüsusiyyəti başa düşülür. Bu 
tiplər hər bir cəmiyyətin istehsal üsulu ilə əlaqədardır. Müxtəlif 
tarixi dövrlərdə, insanların onları əhatə edən təbiətə 
münasibətini yalnız istehsal üsulu müəyyən edir. Müxtəlif 
ictimai-iqtisadi şəraitdə eyni mədəni-təsərrüfat tipləribir-birilə 
əlaqəsi olmayan, bir-birindən çox uzaqlarda yaşayan xalqlarda 
da meydana gələ bilər. Təsərrüfat-mədəni tiplər arasındakı fərq 
əhalinin təsərrüfat fəaliyyətində, habelə maddi və mənəvi 
mədəniyyət elementlərində özünü göstərir. Müxtəlif xalqların 
ictimai quruluşu, həmin xalqların öz mədəni-təsərrüfat tipləri 
ilə müəyyən edilir. Eyni zamanda həmin tiplər cəmiyyətin 
məhsuldar qüvvələrinin səviyyəsini əks etdirir. Təsərrüfat-
mədəni tiplər tarixi kateqoriyadır. Bunlardan bəziləri hələ 
ibtidai insanların təşəkkülü dövründə, bəziləri isə ibtidai icma 
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quruluşunun dağılması və ilkin sinfi cəmiyyətlərdə meydana 
gəlmişdir. Kapitalizmə qədər ki, dövrdə yaranan bu mədəni 
təsərrüfat tipləri, məhsuldar qüvvələri səviyyəsinə görə üç 
qrupa bölünür. Birinci qrupa – böyük iqtisadi əhəmiyyətə 
malik olan ovçuluq, yığıcılıq və qismən balıqçılıq; İkinvi qrupa 
– toxa əkinçiliyi və maldarlıq; Üçüncü qrupa – isə təsərrüfat 
işləri zamanı heyvanların gücündən dartı qüvvəsi kimi istifadə 
edilən kotan əkinçiliyi daxildir. Müxtəlif ictimai-iqtisadi 
inkişaf səviyəsində olan müasir xalqlarda mədəni-təsərrüfat 
tiplərinin hər üç qrupuna rast gəlmək mümkündür. Bununla 
belə nəzərə almaq lazımdır ki, bu tiplər bir halda iqtisadiyyat 
və məişətdə həlledici rol oynayırsa da, başqa hallarda keçmişin 
qalıığı kimi özünü göstərir. Birinci qrupun tipləri üçün 
xarakterik cəhətlər – insanların yaşayıb qidalanması üçün 
yeganə mənbə sayılan yabanı bitkilərin və vəhşi heyvanların 
olmasıdır. Bunlar da söz yox ki, qida üçün yararlə hala 
salınmalıdır. Bu mərhələdə iqtisadiyyatda sadə istehsal 
vasitələrinin, ilk növbədə ovçuluq, yığıcılıq və balıqçılıq 
alətlərin istehsalı əsas yer tutur.  

- Birinci qrup tiplərinin məhsuldar qüvvələri inkişafın 
səviyyəsi baxımından məhduddur.burada əmək məhsuldarlığı 
nisbətən aşağıdır. Eyni zamanda izafi məhsul tamamilə yoxdur. 
Ona görə də bu mərhələdə hələ kifayət qədər əmlak 
bərabərsizliyi və siniflərin meydana gəlməsi üçün iqtisadi əsas 
yoxdur. İzafi məhsul təkcə oturaq balıqçılarda və dəniz 
ovçuluğu ilə məşğul olan qrupların bəzilərində özünü 
göstərməyə başlayır. Bununla əlaqədar olaraq ictimai differen-
siasiya üçün, xüsusən ev qulçuluğunun yaranması üçün şərait 
meydana çıxır. Ovçuluq, yığıcılıq və balıqçılıq bazası üzərində 
heç bir vaxt heç bir yerdə sinfi cəmiyyət yaranmamışdır. Nə 
qədər ki, təsərrüfatın bu sahələri yeganə əsas idi, bəşəriyyət 
ibtidai icma quruluşu çərçivəsindən kənara çıxa bilmirdi. 
Birinci qrupa daxil olan mədəni-təsərrüfat tipləri hələ paleolit 
və mezolitdə meydana gəlmişdi. 
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- İkinci qrup mədəni-təsərrüfat tipləri toxa əkinçiliyi və 
maldarlıqdır. Bu qrupun tipləri birinciyə nisbətən irəliyə doğru 
atılmış böyük bir addımdır. Bu qrupda yaşayıb qidalanmaq 
üçün əsas mənbə mədəni bitkilərin becərilməsi və ev 
heyvanlarıdır. İqtisadiyyat birinci qrupdakına nisbətən 
möhkəmdir, əmək məhsuldarlığı yüksəkdir. Burada izafi 
məhsul yaranıb daimi xarakter kəsb edir və yığım üçün şərait 
yaradır. Əmlak bərabərsizliyi özünü qabarıq şəkildə göstərir. 
İstismar müxtəlif formalarda təzahür edir. İnkişaf etmiş toxa 
əkinçiliyi və heyvandarlıq bazası üzərində, bu xalqlarda ilkin 
sinfi münasibətlər, xüsusən quldarlıq və feodalizm 
münasibətləri meydana çıxır. Bu qrupa daxil olan xalqlarda 
artıq sənətkarlıq kənd təsərrüfatından ayrılmış və yüksək 
inkişaf yoluna düşmüşdür. 
- Üçüncü qrup mədəni – təsərrüfat tipinə əkinçiliklə 
maldarlığın sintezi nəticəsində təsərrüfat və mədəniyyətin 
nisbətən yüksək tipi olan kotan əkinçiliyi daxildir. Torpağın 
şumlanmasında əl əməyinin nisbətən asanlaşdırılması, şum 
işində yeni alətlərə keçilməsi, heyvanların gücündən dartı  
qüvvəsi kimi istsfadə olunması – bütün bunlar məhsuldar 
qüvvələrin inkişafında böyük sıçrayış idi. Kotan əkinçiliyinin 
ilk dəfə Cənub-Qərbi Asiyada, Mesopotamiyada, sonra isə 
Misirdə (e.ə. IV-III minillik) meydana gəldiyi ehtimal olunur. 
Cənub və Şərqi Asiyaya, Şimali Afrika və Avropaya kotan 
əkinçiliyi bu ərazidən yayılmışdır. Yer kürəsinin başqa 
ərazilərinə − Böyük Səhradan cənubda – Afrikaya, Amerikaya, 
Avstraliya və Okeaniyaya kotan əkinçiliyi Avropa 
müstəmləkəçiliyi başlanana qədər keçə bilməmişdi. Kotan 
əkinçiliyi qədim dövrdə, habelə feodalizm və kapitalizm 
dövründə yüksək mədəniyyətin inkişafı üçün əsas olmuşdur. O, 
sinfi təbəqələşməni, şəhərin kənddən, sənətkarlıq və sənayenin 
kənd təsərrüfatından ayrılmasını sürətləndirdi, mürəkkəb və 
rəngarəng mədəniyyətə malik möhkəm dövlət birləşmələri 
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yaratdı. Müasir dövrdə kotan əkinçiliyi mədəni-təsərrüfat tipinə 
yer kürəsinin əksər xalqları daxildir. 

Bu əsas qruplar çərçivəsi daxilində müxtəlif xalqlarda 
müşahidə olunan bir neçə konkret mədəni-təsərrüfat tipləri 
vardır. I qrupun tipləri belədir: Əsas məşğuliyyəti ovçuluq və 
yığıcılıq olan tropik və subtropik zonada yaşayan geridə qalmış 
xalqların təsərrüfatında indiyədək arxaik xüsusiyyətlər 
qalmaqdadır. Bu xalqların bir qismi səhra və yarımsəhra 
vilayətlərdə yaşayır. Bunlara Avstraliyanın avtoxton tayfaları 
və Cənubi Afrikanın buşmenləri aiddir. Digər qismi isə tropik 
meşələrdə yaşayanlardır. Bunlar əsasən Cənub-Şərqi və Cənubi 
Asiyanın geridə qalmış ovçu tayfaları, Mərkəzi Afrikanın 
piqmeyləri, cənubi Afrikanın ovçu tayfalarından olan 
batakudlar və quayaklardır. Təsərrüfatın və mədəniyyətin bu 
tipi yuxarı paleolitdə meydana gəlmişdir. 

Şimal meşə zonası ovçularının təsərrüfat-mədəni tipi 
inkişafın nisbətən yüksək mərhələsində durur. Bu tip neolitdə, 
insanın keçilməz Şimali Asiya və Şimali Amerika tayfasını fəth 
etdiyi bir dövrdə meydana gəlmişdir. Təsərrüfat və 
mədəniyyətin bu tipi hələ bu yaxın dövrlərdə Sibirin meşə 
hissəsində yaşayan xalqlarda (evenklər, ketlər, yukagirlər) 
hakim rol oynayırdı və indiyədək Şimali Kanadanın 
hindularında (atapask və alqonkinlər) qalmaqdadır. Başqa bir 
tip şimal zonasında böyük çayın vadilərində, balıqla zəngin 
olan okean sahillərində meydana gəlmişdir. Bu oturaq 
balıqçıların mədəni-təsərrüfat tipidir. Bu tip kilyaklarda, 
ulçlarda, nanaylarda, itelmenlərdə, Kamçatka koryaklarında və 
hindularda hakim rol oynayır. 

Sonrakı, nisbətən ixtisaslaşdırılmış mədəni-təsərrüfat tipi 
Şimali Asiya və Şimali Arktika sahillərində meydana 
çıxmışdır. Bu dəniz ovçularının təsərrüfatı idi. Bu tip 
Qrenlandiyadan Berinq boğazınadək ərazidə yayılmış 
eskimoslarda, sahil boyu çukça və koryaklarda indiyədək 
qalmaqdadır.  
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II qrupa aşağıdakı tiplər daxildir:  
Öz mənşəyi ilə əvvəlkilərdən sonra gələn ikinci qrupun 

tipləri maralçılığın meydana gəlməsi ilə bağlıdır. Maral isə 
eradan əvvəlki son əsrlərdə Mərkəzi Asiya və Cənubi Sibirdə 
yayılmışdır. Başqalarından fərqli olaraq bu tip, Qərb 
yarımkürəsinə keçməmiş, ancaq Şimali Asiyada yayılmışdır. 

Maralçılıq mədəni-təsərrüfat tipinə oxşayan, lakin 
özünün yüksək inkişaf səviyyəsi ilə ondan fərqlənən səhra 
köçəri maldar təsərrüfatı təqribən neolitin axırlarında (e.ə. II 
min.) yaranmışdır. Köçəri maldar tip köhnəliyin qalığı kimi 
müasir dövrdə Mərkəzi Asiya xalqlarında (Monqol, Tibet) 
qalmaqdadır. Keçmişdə isə Cənubi Sibir və Orta Asiya (qazax, 
qırğız və türkmən), İranın səhra və dağlıq rayonları xalqlarında 
(kürdlər, lurlar), Ərəbistanda (bədəvilər), Şimali Afrikada 
(qalla, tuareq) mövcud olmuşdur. Amerikada əhliləşdirilmiş ev 
heyvanları olmadığına görə bu cür mədəni-təsərrüfat tipi də 
olmamışdır.  

Primitiv yığıcılıqdan yeni mədəni-təsərrüfat tipinə, yəni 
toxa əkinçiliyinə keçid böyük bir addım sayılırdı. Əkinçiliyə 
keçid yer kürəsinin müxtəlif hissələrində − Afrikada, 
Amerikada və Avropada müstəqil yolla baş vermişdir. Bu 
həmin ərazilərdə yetişdirilən mədəni bitkilərin müxtəlifliyilə 
izah olunur. Amerika və Okeaniyanın tropik ölkələrində 
becərilən bitki növləri əsasən giləli bitkilər (yams, taro, batat, 
manioka, kartof), Cənubi-Qərbi Asiyada – buğda, arpa, darı, 
Cənubi Asiyada isə çəltik, Afrikada – darı, Amerikada isə 
qarğıdalı olmuşdur. 

Əkinçilikdən fərqli olaraq maldarlıq köçəri “Həyat tələb 
edir”. III qrup mədəni-təsərrüfat tipinə kotan əkinçiliyi 
daxildir. Ev heyvanlarının kücündən dartı qüvvəsi kimi istifadə 
olunması bu tipin xarakterik xüsusiyyətidir. Kotan əkinçiliyi əl 
əməyinə əsaslanan əkinçiliklə maldarlığın sintezindən 
yaranmışdır. Kotan əkinçiliyinə keçidlə əlaqədar olaraq əmək 
məhsuldarlığı son dərəcə yüksəlir. İlkin kapital yığımı və 
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istismar üçün yeni-yeni imkanlar açılır. Sənətkarlıq 
əkinçilikdən ayrılır. Tədriclə, əvvəlcə manufaktura sonra isə 
fabrik sənayesi meydana çıxır. Asiya, Afrika və Avropadakı 
sinfi cəmiyyətlərin əksəriyyətinin əsas iqtisadi bazası 
kapitalizmə qədərki kotan əkinçiliyi olmuşdur. 
v)  Dil  təsnifatı. 

Dil xalqların və ya etnik birliklərin ən mühüm 
əlamətlərindən biridir. Hazırda yer kürəsində dialektlər nəzərə 
alınmazsa iki mindən artıq dil mövcuddur. Dillərin bir neçə 
təsnifat növü vardır. Bunların içərisində ən qiymətlisi geneoloji 
və morfoloji təsnifatlardır. Geneoloji təsnifat dilləri maddi 
qohumluq prinsipi üzrə qruplaşdırır. Bu təsnifata görə qonum 
dillər elmi cəhətdən yüksək qiymətləndirilən tarixi-müqayisə 
metodu vasiyəsilə öyrənilir. Dillər arsındakı qohumluq, həmin 
dillərin qrammatik və fonetik quruluşlarının yaxın olmasında 
özünü göstərir. Dil ailəsinin bütün dilləri əsas dil adlanan dilin 
dialektlərindən yaranmışdır. Qohum dillərin məcmusu dil 
ailəsini əmələ gətirir. Bəzən müxtəlif tarixi şəraitə düşdükdə 
əsas dilin dialektləri bir-birilə öz əlaqəsini itirir və inkişaf 
prosesi zamanı müstəqil, lakin öz aralarında qohum dillərə 
çevrilirlər. Əsas dilin dialektlərindən əmələ gələn dillər öz 
növbəsində inkişafın sonrakı mərhələsində müstəqil dillərə 
çevrilə bilən dialektlərə bölünürlər. Dilin inkişafındakı 
diferensasiya prosesi ilə, yəni dilin gələcəkdə yeni dillər əmələ 
gətirən dillərə parçalanması ilə yanaşı əks proses, inteqrasiya 
və ya birləşməsi prosesi də, yəni qohum dillərin vahid bir dil 
əmələ gətirməsi prosesi də mövcud ola bilər. İnteqrasiya 
prosesi, yəni dillərin vahid bir dildə birləşməsi millətlərin 
formalaşması dövrü üçün xarakterikdir. 

Bir ailəyə daxil olan dillər öz aralarındakı  müxtəlif 
dərəcəli qohumluqlarını saxlayırlar. Bununla əlaqədar olaraq 
dil ailələri budaqlara, onlar da öz növbəsində qrup və 
yarımqruplara ayrılırlar. Dünyanın bir çox dillərinin hələ lazımi 
səviyyədə öyrənilməməsi göstərir ki, hələ indiyə kimi 
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Amerika, Afrika və Avstraliyanın bit çox dilləri arasındakı 
qohumluq münasibətləri kifayət qədər üzə çıxarılmayıb.Buna 
görə də dil təsnifatının bir çox mühüm məsələləri üzrə, o 
cümlədən yer kürəsində dil ailələrinin sayı məsələsi üzrə 
linqvistlər arasında həmrəylik yoxdur. Ən başlıca dil ailələri 
aşağıdakılardan ibarətdir. 

Hind-Avropa dil ailəsi – Hind-Avropa dil ailəsi 13 
budağa ayrılır: hind, iran, slavyan, baltik, alman, kelt, italyan, 
roman, alban, yunan, erməni, anadolu və toxar. Hind vəya 
hind-ari budağı qədim, orta və yeni hind dillərinə ayrılır. 
Qədim Hind dillərinə, e.ə. II minilliyin ortalarında Şimali 
Hindistana soxulmuş ari qəbilələrinin- -veddaların veda dili 
daxildir. E.ə. I minillikdə yaranmış sanksrit dili veda dilinə çox 
yaxındır. Sanskritin iki ardıcıl müxtəlifliyi vardır. Məşhur 
“Mahabxaraat” və “Ramayana” poemalarının dili olan epik 
sanskrit və bizim eranın I minilliyinin ortalarında ədəbi dil 
kimi çiçəklənən klassik sanskrit. Bu dilin ölü dilə çevrilməsinə 
baxmayaraq indiyədək hindistanda ənənəvi elm dili kimi öz 
əhəmiyyətini itirməmişdir. 

Qədim hind dialektlərindən yaranan praktik adlanan orta 
hind dilləri sonralar hindistanda danışıq dillərin də çevrildi. 
Prakrit dillərində sonralar bədii ədəbiyyat da yaranmağa 
başladı. Sanskritlə yanaşı mövcud olan bu dillərin bəziləri əhali 
tərəfindən anlaşılmaz olub xalis ədəbi dilə çevrildi. Erkən dini 
budda ədəbiyyatının dili olan pali dili prakrit dillərindən ən 
geniş yayılanı idi. Birma, Şri-Lanka, Tailand və Kampuçiyada 
milli dillərlə yanaşı pali dili kilsə və ədəbi dil kimi öz 
əhəmiyyətini indiyə qədər saxlayır. 

Eramızın X əsrinin sonlarından ədəbiyyatda da istifadə 
edilməyə başlayan yeni hind dili prakritdən törəmişdir. İki 
ədəbi formaya malik olan hindistan dili (urdu və hindi) yeni 
hind dillərinin ən geniş yayılanıdır. Hindustan dili Hindistan və 
Pakistanın dövlət dili sayılır. Bundan başqa ən böyük yeni 
hind dillərinə misal olaraq benqal, bihar, maratx, pəncab, 
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racastxan, qucerat, oriya nepal, sinqx və s. göstərmək olar. 
Bizim eranın V-X əsrlərində digər hind dillərindən ayrılan və 
hindistandan kənarda mövcud olan qaraçı dili də yeni hind 
dillərinə aiddir. Hind Avropa dillərinin hind budağı əsasən 
Şimali Hindistanda yayılmışdır. 

2. İran dilləri budağı Qərb və Şərq qruplarına ayrılır. 
Lakin bu qruplaşma onların müasir coğrafi bölgüsünə uyğun 
gəlmir. Qərbi İran dillərinə Əhəmənilər sülaləsinin dilləri ilə 
təqdim olunan qədim fars və “Avesta” dilləri aiddir. “Avesta” 
məcmuəsinin dili daha arxaik olub qədim veda dilinə çox 
yaxındır. Belə fərz edirlər ki, avesta və veda dilləri ari adlanan 
eyni bir hind-İran dilindən yaranmışdır. XIX əsrdə Hind – 
Avropa dilləri əvəzində çox vaxt “ari dilləri” termini işlənilirdi. 
Bundan başqa Midiya, parfiya, orta fars tacik, tat, kürd və 
bəluc dilləri də İran dillərinin Qərb qoluna aiddir. İran 
dillərinin şərq qoluna isə Soqdiya və ona yaxın olan Xarəzm, 
sak, skif, sarmat, alan, osetin, əfqan, yaqnobs və Pamir dilləri 
daxildir.  

3. Slavyan budağı Şərq, Qərb və Cənub slavyanları 
qrupuna bölünür. Bütün slavyan dilləri bir-birinə çox yaxındır. 
Bu onu göstərir ki, ümum slavyan dilinin dialektlərə ayrılması 
prosesi yaxın vaxtlarda – eramızın I minilliyinin ortalarında baş 
vermişdir. Bu dialektlərdən biri VIII-IX əsrlərdə inkişaf edib 
X-XII əsrlərdə artıq formalaşan Şərqi slavyan dilləri olmuşdur. 
Məhz bu dildə bədii ədəbiyyatın ən gözəl nümunəsi “İqor 
polku haqqında dastan” yaradılmışdır. XIV-XV əsrlərdə Şərqi 
slavyan dilləri bir-birindən ayrıldı və Engelsin göstərdiyi kimi  
“yaşayan dillərin ən varlı və ən güclülərindən biri olan” rus 
dili, habelə ukrayna və belarus dilləri formalaşdı. Qərbi slavyan 
dillərinə: polyak, çex, slovak, kaşub və polab dilləri daxildir. 
Almaniya ərazisində də iki Qərbi slavyan dili inkişaf 
etməkdədir: Aşağı və yuxarı Lujitsk. Cənubi slavyan dillərinə: 
bolqar, makedon, sloven, serb-xorvat dilləri daxildir. IX əsrdə 
kilsə və ədəbi dil kimi staroslavyan dilindən istifadə olunurdu. 
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4. Baltik dilləri budağı iki qrupa ayrılır. Şərqi Baltik 
qrupuna litva, latış və ölü kur dili daxildir. İkinci qrupa isə 
XVII əsrin sonunda artıq ölü dilə çevrilən prus dili daxildir. 

5. Alman dilləri Hind-Avropa dillərinin ən yaxşı 
öyrənilmiş budaqlarından sayılır. Bu dillər şimal, şərq və qərb 
qruplarına ayrılır. Şimal alman dillərinə: isveç, norveç, daniya, 
island və farer dilləri daxildir. Şərqi alman dilləri: osqot, 
vesqot, vandal və burqund dilləri ilə təmsil olunan ölü dillərdir. 
Bu dillərdən ən uzun yaşayanı – osqot dili Krımda XVI əsrə 
qədər davam etmişdir. Qərbi alman dilləri daha çox saylıdır. 
Erkən orta əsrlərdə əmələ gəlmiş qədim ingilis, qədim aşağı 
frank, qədim sakson və qədim yuxarı alman dilləri həmin qrupa 
aiddir. Qədim ingilis dili V əsrdə İngiltərə adalarında məskən 
salmış ingilis və saks alman qəbilələrinin dialektləri əsasında 
yaranmışdır. Qədim ingilis dilindən (XI-XV) yeni ingilis dili 
inkişaf etdi. Qədim aşağı frank dillərindən holland, flamand və 
friz dilləri yarandı. Qədim sakson dilindən Aşağı alman 
dialektləri təşəkkül tapdı. Qədim Yuxarı alman dilindən (XIII-
XV) Orta Yuxarı alman dilləri (XI-XV), XVI əsrdən sonra isə 
Yeni Yuxarı alman dilləri inkişaf etdi. Müasir ədəbi alman dili 
yeni yuxarı alman dili əsasında meydana çıxmışdır. Qərbi 
alman dillərinə XI-XII əsrlərdə orta yuxarı alman 
dialektlərindən yaranmış idiş yəhudi dili də daxildir.   

6. Kelt budağı qall, brit və kell dil qruplarına ayrılır. 
Birinci qrupa fransız və belçikalıların əcdadlarının dili olan qall 
dili daxildir. Bu dil bizim eranın ilk əsrlərində yox olmuşdur. 
Brit qrupuna V-VI əsrlərdə Britaniya adalarından köçüb gəlmiş 
və Bretan yarımadasında yaşayan əhalinin dili daxildir. Uels və 
kornuel dilləri də bu qrupa aiddir. Kelt dillərinə: irland, men və 
şotland dilləri daxildir.  

7. İtalik budağı Apenin yarımadasının qədim ölü 
dillərindən olub iki qrupa ayrılır: birinci qrupa latın dili, ikinci 
qrupa osk və umbr dilləri daxildir. 
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8. Roman dilləri budağı Roma imperiyasının 
dağılmasından sonra latın dilinin danışıq dialektlərindən əmələ 
gəlmişdir. Bunlar: ispan, portuqaliya, katalon, fransız, 
pravansal, italiyan, sardin və retoroman (fransız, italiyan və 
alman dilləri ilə yanaşı İsveçrənin dövlət dili), rumın, moldav 
və XIX əsrdə ölmüş dalmat dilindən ibarətdir. Bəzi alimlər 7-8-
ci budaqları vahid roman budağında birləşdirirlər.  

9. Hind Avropa dillərinin alban budağı vahid bir dildən – 
alban dilindən ibarətdir. 

10. Hind-Avropa dillərinin erməni budağı da vahid bir 
dildən – erməni dilindən ibarətdir. Bu dil qədim qrabar (V-
XIX), orta və müasir danışıq dili olan aşxarabardan ibarətdir. 

11. Bu dil ailəsinin yunan budağı da yeganə bir yunan dili 
ilə təmsil olunur. Bu dil sinfi cəmiyyət şəraitində üç minillik 
bir inkişaf yolu keçmişdir. Yunan dili tarixi üç dövrə ayrılır: 
qədim; orta və yeni yunan dilləri. Qədim yunan dili latın dili 
kimi beynəlxalq terminologiyanın əsas mənbəsidir. 

12. Anadolu budağına Kiçik Asiyanın qədim ölü dilləri: 
xett-mixi, xett- heroqlif, luviya və palay dilləri daxildir. 
Alimlərin çoxu Anadolu yarımadasının Qərb hissəsində 
yerləşən likiya, lidiya və kariya dillərini də bu budağa aid 
edirlər. 

13. Bir-birinə yaxın olan toxar A (qaraşar) və toxar B 
(kuçan) dilləri toxar budağını təşkil edir. Bu dillərdəki yazılı 
mənbələr V-VIII əsrlərə aid edilir. 

Hind-Avropa dillərinin bu müxtəlif budaqları arasında 
qohumluq münasibətləri nəzərə çarpır. Bu mənada hind və İran 
dilləri arasında daha çox yaxınlıq vardır. Bu baxımdan ikinci 
yeri slavyan dilləri tutur. Müasir Hind-Avropa dillərinə 
nisbətən qədim Hind-Avropa dilləri bir-birinə daha yaxındır. 
Məs, rus, veda və latın dillərində oxşar səslənən bu növ ifadələr 
düzəltmək olar. Belə ki, “dаitе mnе оqnə” ifadəsi veda dilində 
“dаtа mахə аqnim” kimi, latın dilində isə    “dаtе mihi iqnеm” 
kimi səslənir. 
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Ural dil ailəsi –üç budağa: fin, uqor və samodiy 
budaqlarına bölünür. Fin budağı Pribaltika, Perm və Volqa 
qruplarına ayrılır. Pribaltika qrupuna fin (suomi), saam (lopar), 
eston, karel, ijor, veps və liv dilləri daxildir. Perm qrupuna – 
komi-zıryan, komi-permyak və udmurt dilləri daxildir. Volqa 
qrupuna: dağ və düzən marilər, erzya-mordva, mokşa-mordva 
dilləri daxildir. Uqor budağı macar, uqor, mansi (voqul) və 
xanti (ostyak) dillərinə ayrılır. İndiki Dunay çayı boyunda 
yaşayan macarlar bu yerlərə IX əsrdə Cənubi Ural çöllərindən 
gəlmişlər. 

Ural dillərinin Samodiy budağı nen, en, nqanasan və 
selkun dillərindən təşkil olunmuşdur. 

Altay dil ailəsi –türk, monqol və tunqus-mancur 
budaqlarına şaxələnir. Türk dillərinin çoxlu təsnifatı 
mövcuddur. Onlardan biri türk dillərini beş qrupa ayırır: 
bolqar, cənub-qərb, şimal-qərb, cənub-şərq və şimal-şərq. Bu 
qrupun bütün dilləri hazırda da bir-birinə çox yaxındır. Hazırda 
ölü dil olan bulqar və xəzər dilləri, habelə müasir çuvaş dili 
Bulqar qrupuna daxildir. Cənub-qərb budağı ölü oğuz dilindən, 
türkmən, truxmen, azərbaycan, qaqauz və türk dillərindən 
təşkil olunmuşdur. Tatar, başqırd, qazax, qırğız, altay, kumık, 
noqay, qaraqalpaq, qaraçay-balkar, qaraim, habelə ölü poloves 
və peçeneq dilləri; cənub-şərq qrupu özbək, uyğur və ölü 
caqatay dilləri Şimal-qərb qrupuna aiddir. Buraya yakut, tuva, 
xakas, şor, qaraqas, orxon habelə qədim uyqur ölü dili şimal-
şərq dilinə aiddir. 

Çingiz xanın imperiyasının dağılmasından sonra bir 
vaxtlar vahid olan monqol dili dialektləri sonralar inkişaf edib 
müstəqil dillərə çevrildi. Hazırda monqol dillərinə: monqol, 
buryat, kalmık, moqol, monqor və daxur dilləri daxil edilir. 

Tunqus-mancur dil budağı iki qrupa: tunqus və mancur 
qruplarına bölünür. Tunqus qrupu Sibir və Aşağı Amur yarım 
qruplarına ayrılır. Sibir yarımqrupuna evenk (tunqus), even 
(lamut) və negidal dilləri daxildir. Aşağı Amur yarımqrupuna 
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isə nanay (qold), udey, ulç, orok, oroç dilləri daxildir. Mancur 
qrupu: mancur, sibo və ölü çjur-çjen dillərinə ayrılır. Bir çox 
alimlər türk, monqol və tunqus-mancur dil budaqlarının hər 
birini ayrı-ayrılıqda müstəqil dil ailələri kimi səciyyələndirirlər. 

Semit-hamit dil ailəsi –semit, Misir (hamit), liviya-
bərbər, kuş və çad budaqları ilə təqdim olunur. Semit budağı 
şimal və cənub qruplarına ayrılır. Onlardan birincisi akkat 
(babil-assur) dilindən ibarət olan şərq yarımqrupuna və 
xananey, finikiya, uqarit, moavit, qədim yəhudi və aramey 
dillərindən ibarət olan qərb yarımqruplarına ayrılır. İsraildə 
hal-hazırda süni sürətdə qədim yəhudi dilini bərpa etməyə 
çalışırlar. Aramey dili b.e.ə VI əsrdən başlayaraq eramızın VI 
əsrinə qədər yaxın Şərqdə ən geniş yayılan dil olmuşdur. Onun 
qalıqlarına hazırda Livanda təsadüf edilir. Arameyin bir hissəsi 
aysor dili kimi bu günə qədər Rusiya, İraq, İran və Türkiyədə 
saxlanılır. Semit dillərinin cənub qrupu ərəb və efiopiya dilləri 
ilə: amxar, tiqre, tiqrinye ilə təmsil olunmuşdur. Köhnə həbəş 
dili – gez hazırda kilsə dili kimi saxlanılır. 

Qədim, orta və yeni Misir dilləri Misir budağına aiddir. 
Ərəb dili yayılana qədər Misir əhalisi əsasən kopt dilində 
danışırdılar. 

Liviya-bərbər budağına: liviya (ölü), bərbər, numidiya və 
quanc (Kanar adalarında), tuareq, kabil, rif və zenaq dilləri 
daxildir. 

Kuş dillərində şimal-şərqi Afrikanın əhalisi danışır. 
Onlardan ən çox yayılanı: qalla, somali, afar və bedauedir. 

Çad budağının ən böyük dili hausadır. 
Semit-hamit dillərinin hamı tərəfindən qəbul edilən vahid 

bir təsnifatı yoxdur. Bir çox alimlər bu dil ailəsini beş deyil, iki 
budağa semit və hamit budaqlarına ayırır və liviya-bərbər, kuş 
və çad budaqlarını da axırıncıya birləşdirirlər. 

Dravid dil ailəsi – özündə 16 dili birləşdirərək 4 budağa 
ayrılır. Bunlar: dravid, andxra, Mərkəzi hind və Şimal-qərb 
budaqlarıdır. Dravidin ən böyük dilləri: tamil, malayyali və 
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kannaradır. Andxra budağına: teluqu dili daxildir. Mərkəzi 
hind dillərindən ən böyüyü qonda dilidir. Şimal-qərb budağı 
braqui dilidir ki, bu dildə əsasən şimal-qərbi hindistanda və 
Pakistanda danışırlar. 

Malay-Polineziya dil ailəsi – 4 budağa ayrılır: 
indoneziya, polineziya, meloneziya və mikroneziya. Bu dillər 
arasında indoneziya dilləri daha yaxşı öyrənilmişdir. Bunlardan 
ən geniş yayılanı yava, malqaş, taqal və malay dilləridir. 
İndoneziya və malay dilləri arasında fərq çox deyil, bu özünü 
yalnız orfoqrafiya və leksikada göstərir. 

Çin-Tibet dil ailəsi – beş budağa ayrılır: çin, çjuan-tai, 
tibet-birma, myao-yao və vyetnam. Çin budağı çin və dunqan 
dillərinə ayrılır. Çjuan-tai budağına çjuan, tai, siam, laos, şan 
və b. dillər daxildir. Tibet-birma budağı: tibet, birma, himalay 
və assam dillərinə ayrılır. Ayrıca vyetnam dilindən ibarət 
Vyetnam budağı da vardır. Çin-Tibet dil ailəsi kifayət qədər 
öyrənilməmişdir. Elmi ədəbiyyatda dilləri gah 2, gah 4, gah da 
3 budağa ayırırlar.  

Avstroasiya dil ailəsi – də beş budağa ayrılır: mon-
kxmer, munda, malaqqa, Mərkəz və Cənub-şərq. Mon-kxmer 
budağına: mon, kxmer və b. dillər aiddir. Munda budağı dilləri 
hindistanda yayılmışdır. Malaqqa budağına – semanq və senoy 
dilləri daxildir. Mərkəz budağı kxzazi və nikobars dillərinə 
bölünür. Cənub-şərq budağına çan və s. dillər aiddir. 

Paleoasiya dil ailəsi beş budağa ayrılır: 1. eskimos və 
aleut dilləri; 2. çukot, koryak və kamçadal dilləri; 3. ket və ölü 
arin, asan dilləri; 4. yukagir və çuvan dilləri; 5. nivx dili. Bu 
dillər arasında dərin qohumluq münasibətləri yoxdur. Onların 
bəzilərinin arasında genetik əlaqələr hiss olunur. 

Qafqaz dil ailəsi. Qafqaz dillərinin təsnifatı məsələsi də 
elmdə tam şəkildə həll olunmamışdır. Bəzi alimlər bu dilləri 4 
müstəqil ailəyə, başqaları isə 4 budağa bölür: abxaz-adıgey, 
nax, Dağıstan və kartvel. Abxaz-adıgey budağı iki qrupa 
ayrılır. Abxaz və abazin dilləri .Abxaz qrupuna daxildir. 
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Adıgey qrupu kabardin və adıgey dillərindən ibarətdir. 
Bunların dili ümumi adıq dilidir. Çeçen, inquş və batsbi dilləri 
Nax budağına daxildir. Kartvel dilləri: gürcü, zan və svan 
dillərindən ibarətdir. Dağıstan dilləri avar, dargin, lak və ləzgi 
qruplarına ayrılır.  

Linqvistlər bu dil ailələrindən əlavə Konqo-Kordofan, 
saxara-nil, Koysan, bantu dil ailələri ilə yanaşı papuas, Tai, 
hindu və s. dillərin daxil olduğu dil ailələrinin də mövcud 
olduğunu söyləyirlər. 

Lakin dünya dillərinin heç də hamısı dil ailələrində 
birləşməyiblər. Yapon, koreya, bask, qədim şumer, elam, 
xurrit, urartu, proto-xet dilləri təcrid dillər hesab olunur və 
dünyada heş bir dil ailəsi ilə qohum deyildir.  

Dilçilikdə tarixi-müqayisə metodunun məhdudluğundan 
asılı olraq geneoloji təsnifatın bir sıra çatışmaz cəhətləri vardır. 
Özünün bütün ləyaqətli cəhətləri ilə yanaşı bu metodun 
aşağıdakı mənfi cəhətləri mövcuddur ki, heç də həmişə onun 
vasitəsilə qohum dillər arasındakı tarixi inkişafı bərpa etmək 
olmur. Həm də təcrid olunmuş dillərin öyrənilməsində tarixi 
müqayisə metodu az keyfiyyətli rol oynayır. Odur ki, dilləri 
nəinki onların maddi qohumluğuna görə, habelə qrammatik 
quruluşuna görə də təsnif etmək olar. Qrammatikanın əsas 
bölməsi morfologiya və sintaksis olduğundan bu təsnifat 
növündə morfoloji və sintaksis əlamətlər onun əsas zəmnini 
təşkil edir. Morfoloji təsnifatın əhəmiyyəti daha böyükdür. 
Şlegel-Humbolt tərəfindən işlənib hazırlanmış morfoloji dil 
təsnifatı daha geniş yayılmışdır. Bu təsnifat dünya dillərini 
dörd tipə bölünür: 

1. Köklü və yaxud təcrid olunan dillər; 
2. Aqlyutinativ (iltisaqi) dillər; 
3. Flektiv dillər; 
4. İnkorpor edilənlər. 
Birinci tipin xüsusiyyəti ondadır ki, sözlər morfoloji 

cəhətcə dəyişməz vəziyyətdə olur. Sözlərdə qramatik məna 
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verən affikslər yoxdur. Cümlədə sözlər bir-birindən təcrid 
olunmuş vəziyyətdə yerləşir. Burada sözlər arasında əlaqə 
sintaksis olaraq, yəni sözlərin ardıcıllığı köməkçi sözlər, ritm 
və intonasiya vasitəsilə müəyyən olunur. Məs. qədim çin, 
yapon və koreya dilləri təcrid dillərdir. Məs. çin dilində sözlər 
cümlədəki yerlərindən asılı olaraq müxtəlif məna daşıyır. “xao-
jen” – yaxşı adam mənasını verirsə “jen-xao” – sevən insan 
mənasını verir. 

Aqlyunativ dil tipi və yaxud “yapışdırılan” dillər 
qramatik məna daşıyan çoxsaylı affikslərin, kökləri dəyişməz 
olan sözlərlə birləşdirilməsi ilə xarakterizə olunur. Affikslər 
sözlərin kökləri ilə asanlıqla birləşdikləri kimi, asanlıqla da 
onlardan ayrılırlar. Affikslərin sözlərə hansı tərəfdən 
birləşməsindən asılı olaraq prefiks və ya suffiks kimi çıxış 
edirlər. Türk, uqro-fin, dravid, bantu və b. dillər aqlyutinativ 
dillərə aiddir. 

3. Flektiv və ya çevik tip müxtəlif sonluqların istifadə 
edilməsi və sözlərdə bütün qramatik mənalı hissəciklərin 
(affikslərin) möhkəm birləşməsi ilə fərqlənir.  Aqlyutinativ 
dillərdən fərqli olaraq flektiv dillərdə affikslərin sözün kökü ilə 
fonetik cəhətdən qaynayıb qarışması və yaxud birləşməsi baş 
verir. Flektiv dillərdə yeni sözlər sözdüzəldici affikslər 
vasitəsilə yaranır. Hind-Avropa və semit-hamit dilləri flektiv 
dillərə aiddir.  

4. İnkorpor edilən dillər üçün kompleks sözlər 
xarakterikdir. Hind və bir sıra paleoasiya dillərində bizim 
cümləmizə onların söz cümləsi uyğun gəlir. İnkorpor edən 
dillər başqa dillərdən cümlələrin analiz əsasına görə, yəni 
sintaksis əlamətlərə görə fərqlənir. Məhz bu da morfoloji 
təsnifatın ardıcıllığına mane olur. Təsadüfi deyildir ki, bir çox 
linqvistlər inkorpor edilən dilləri aqlyutinativ dillərə əlavə tip 
kimi daxil edərək dünya dillərini dörd deyil, üç tip kimi 
təsnifləşdirirlər. Flektiv tipə aid etdiyimiz semit-hamit dilləri 
bir çox aqlyutinativ əlamətlərə malikdir. Bəzi qərb 
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ədəbiyyatında adətən bütün morfoloji tiplər eyni qiymətli tiplər 
kimi qəbul edilmir. Flektiv dillər ən kamil, təcrid edilən dillər 
isə ən primitiv dillər sayılır. Bundan başqa belə hesab edirlər 
ki, mücərrəd təfəkkür yalnız flektiv dillərlə əlaqədardır. Flektiv 
tip Hind-Avropa dilləri üçün daha çox səciyyəvi olduğundan 
belə fikirlərin irqçi xarakteri heç bir şübhə doğurmur. 
Morfoloji tiplər dilin inkişafının ardıcıl tarixi mərhələlərini 
izləyə bilmədiyindən hansı morfoloji tipin daha kamil olması 
haqqında danışmaq olmaz. Dünyanın bütün xalqları, dillərin 
hansı morfoloji tipə aid olmasından asılı olmayaraq ən yüksək 
mədəniyyət yaratmağa qadirdirlər. Morfoloji təsnifatın iki 
nöqsanlı cəhəti vardır: birincisi, onun köməyi ilə dillərin tarixi 
inkişaf yolunu izləmək mümkün olmur; ikincisi, o dünya 
dillərinin struktur xüsusiyyətlərini nəzərə almır. Morfoloji 
təsnifat öz əhəmiyyətinə görə geneloji təsnifatdan çox geri qalır 
və köməkçi xarakter daşıyır. 
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AVSTRALİYA – OKEANİYA XALQLARI 
Avropalılar tərəfindən dünyanın beşinci qitəsi kimi kəşf 

olunan Avstraliyanın sahəsi 7,7 milyon kv.km-dir. 
Okeaniyanın sahəsi isə 1,3 milyon kv.km-dir. 

Geoloji baxımdan Avstraliya materiki dünyanın ən qədim 
kontinentidir. Ən yüksək nöqtəsi isə materikin şərqində 
yerləşən Kostyuşko zirvəsidir və dəniz səviyyəsindən 
hündürlüyü 2200 metrdir. Avstraliya tropik və subtropik 
zonada yerləşməklə faunası yoxsuldur. Materik tektonik 
cəhətdən ən sabit region hesab olunur.  

Avstraliya və Okeaniyanın əhalisinin mənşəyi barədə bir 
çox alimlər müxtəlif fikirlər söyləyir və bu yerlərin 
məskunlaşması tarixini araşdırmağa təşəbbüs göstərirlər. Son 
20-25 il ərzində bu problemin öyrənilməsi arxeoloji qazıntı 
materiallarına və bu bölgədəki mövcud dillərin dərin 
etnolinqvistik təhlilinə əsaslanaraq tam elmi bünövrə üzərinə 
qoyulmuşdur. Bu tədqiqatlardan aydın olur ki, bu ərazidə ilk 
dəfə Avstraliya və Yeni Qvineya məskunlaşmışdır. 

Bütün tədqiqatları və etnolinqvistik xüsusiyyətləri nəzərə 
alaraq Okeaniyada aşağıdakı tarixi-mədəni rayonları qeydə 
almaq mümkündür: 

1) Papuasiya; 2) Melaneziya; 3) Avstromelanezasiya; 4) 
Melano-Polineziya; 5) Hind-Mikroneziya; 6) Mikroneziya; 7) 
Polineziya. 

 
АVSTRАLİYА VƏ TАSMАNİYА ХАLQLАRI: 

 
Avstraliya materikinin yerli sakinləri 40 min il bundan 

əvvəl orada məskunlaşmışdır. İngilislər bu əraziyə gələndə 
burada yerli aborigenlərin sayı 300 mindən çox idi. Hazırda 
Avstraliyanın yerli əhalisinin əksəriyyəti rezervasiya adlanan 
əlahiddə yaşayış məntəqələrində məskunlaşdırılmışdır. Onlar 
demək olar ki, yüksək mədəniyyətə yaxın buraxılmırlar. 
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Antropoloji cəhətdən avstraliyalılar avstralo – zənci 
böyük irqinə daxil olan kiçik avstraliya irqini təmsil edir. Bu 
irqin tünd qəhvəyi rəngləri dəriləri , qara dalğavari saçları , 
qalın saqqal və bığları , enli burunları , qalın dodaqları vardır. 
Onların orta ölçülü boy hündürlüyü, uzunsov başları var və 
sifətləri pronqatik əlamətlidir: başqa sözlə desək üst çənə 
sümüyü alt çənəyə nisbətən bir qədər irəliyə çıxmıç 
vəziyyətdədir. 

Avstraliya dilləri də rəngarəngdir. Yerli avstraliyalıların 
dili müxtəlifliyinə görə bir neçə yüz dildən ibarətdir. Lakin 
sonralar assimilyasiya nəticəsində bunların sayı 200-ə 
enmişdir. Hal-hazırda isə Avstraliyanın və Yeni Zellandiyanın 
dövlət dilləri ingilis dilidir və onların Qanunverici orqanları 
Böyük Britaniya Krallığına tabedir. 

Yerli avstraliyalılar ovçuluqla daha geniş məşğul 
olmuşlar. Onlar üçün ən qiymətli heyvanlar kenquru və digər  
heyvanlar olmuşdur. Avstraliyalıların bəzilərinin yaşayış evləri 
daimi olmasa da materikin cənub, şərq və qərb rayonlarında 
yaşayış yerləri çoxluq təşkil etmişdir. Buna təbii şərait də təsir 
etmişdir. Belə ki qeyd olunan ərazilərdən başqa materikin digər 
ərazilərinin əksəriyyəti tropik iqlim qurşağına düşdüyündən 
səhra şəraiti əhalinin yaşayış imkanlarını azaldırdı. 
Avstraliyalılara quru nəqliyyat vasitələri məlum olmasa da 
onlar gəmilərdən istifadə edirdilər. 

Avstraliyalıların çox qəribə səslənən milli musiqiləri də 
mövcuddur ki, onlar bu musiqilər altında rəqs etməyi çox 
xoşlayırlar. Korrobori adlanan rəqslər kollektiv surətdə ifa 
olunurdu. 

Avstraliyalıların dini dünyagörüşləri arasında animizm, 
magiya, fetişizm və totemizm geniş yayılmışdı. Bunlardan 
totemizm xüsusi yer tutmuşdur. Lakin avropalıların gəlişindən 
sonra Avstraliyada Xristianlıq geniş yayılmış və hal-hazırda 
Avstraliya İttifaqı əhalisinin əksəriyyəti xristiandır. 
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Assimilyasiya baxımından avstraliyalılardan da dəhşətli 
faciələrlə üzləşən tasmaniyalıların XIX əsrdə sayı 20 min nəfər 
idi. Lakin avropalılar tasmaniyalıların bir nəfər də olsun 
nümayəndəsini sağ buraxmadılar. Sonuncu yerli tasmaniyalı 
Uilyom Lens 1905-ci ildə ölmüdür. Tasmaniyalıların 
antropoloji tipi avstraliyalılardan xeyli fərqlənmişdir. Onlar 
orta boydan bir qədər kiçik boylu olmuşlar və tünd palıdı rəngli 
dəriyə malik idilər.  

Avstraliyalılar və tasmaniyalılar tarixən eyni mənşəli 
olduqlarına görə onların dillərində ən çox uyğunluq nəzərə 
çarpırdı. Onların da əsas peşələri ovçuluq olmuşdur. Hal-
hazırda Tasmaniya adası Avstraliya İttifaqına daxildir və 
əhalisinin dili ingilis dilidir. İngilis dilli əhali Xristianlıq dininə 
mənsubdur. 

OKEANİYA XALQLARI: Okeaniya adalarında 
Avstraliyadan fərqli olaraq mədəni inkişaf səviyyəsi müxtəlif 
olmuşdur. Burada əhalinin dili və antropoloji quruluşu da 
kəskin surətdə fərqlənmişdir. Okeaniya əhalisini aşağıdakı 
qruplarla təsnif edirlər: 1) Papuaslar; 2) Melaneziya xalqları; 3) 
Polineziya xalqları; 4) Mikroneziya xalqları. 

Papuaslar, əsasən, Yeni Qvineyada yaşayırlar. Yeni 
Qvineya adası Qrenlandiyadan sonra dünyada ikinci böyük 
adadır. Adanın sahəsi 785 min kv.km-dir. Papuasiya adlanan 
ərazidə 750-yə qədər etnos yaşayır ki, bunların 572-si 
papuasdır. Ən böyük papuas etnosları enqa, çimbu, xaqen, 
kamano, xuli və başqalarıdır. Hazırda papuasların əksəriyyəti 
kəndlərdə yaşayırlar. Yeməkləri isə əksər vaxtlarda bitki 
mənşəli yeməklərdən ibarət olur. Papuaslarda nəsil ata xətti 
üzrə hesablanırdı. Papuaslar arasında ən geniş yayılan dini 
inamlar totemizm və magiya olmuşdur.  

Melaneziyanın da etnik tərkibi olduqca mürəkkəbdir. 
Burada 200-ə qədər etnos yaşayır. Bunların böyük çoxluğunu 
avstroneziya dilləri (600 min), az bir qismini papuas dilləri (70 
min) təşkil edir. Antropoloji baxımdan yerli əhali Avstraliya 
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irqinə daxil olan kiçik melaneziya irqinə mənsubdur. Dilləri 
Malay-Polineziya dil ailəsinə daxildir. Əkinçilik, balıqçılıq və 
ovçuluq əsas peşələrdir. Melaneziya kəndləri dairəvi, küçəvari 
və pərakəndə plan quruluşuna malik olan məskənlərdir. 
Melaneziyada ən yüksək ictimai quruluş Fici arxipelağında 
olmuşdur. Melaneziyalılar arasında fövqəltəbii qüvvələrə inam 
daha geniş yayılmışdı. Bundan başqa magiya, animizm, 
totemizm və s.etiqadlar da olmuşdur. 

Polineziyalıların antropoloji quruluşu və dilləri onları bir-
birinə yaxınlaşdırır. Onların boyu 170-173 sm, tünd qaraşın 
dəriləri, enli dalğavari saçları vardır. Polineziya dilləri də 
Malay-Polineziya dil ailəsinə mənsubdur. Polineziyalıların ən 
böyük etnosları maorilər, samoalar, tonqalılar, havaylılar və 
taitilərdir. Əvvəllər əkinçilik və balıqçılıq əsas olmuşdur. 
Adətə görə polineziyalılar içki içərkən dodaqlarını qaba 
söykəmirdilər. Polineziyalılar mahir sənətkarlar sayılırlar. 
Polineziyalıların əksəriyyəti təlim-tərbiyə işlərinə ciddi 
əhəmiyyət vermişlər. Onların dini görüşləri digər Okeaniya 
xalqları ilə oxşardır. Polineziyalılar musiqi və rəqslərə də 
böyük diqqətlə yanaşırdılar. Polineziyanın Pasxi adasında 
yaşayan aborigenlərin özlərinə məxsus mədəniyyəti olmuşdur. 
Hətta müəyyən olunmuşdur ki, onlar heroqlif yazıdan da 
istifadə etmişlər. 

Mikroneziyaya mənsub olan 2140 adadan 96 adada 
insanlar  məskunlaşmışdır. Mikroneziyada 190 min yerli etnos 
yaşayır. Onlar da Malay-Polineziya dil ailəsinə mənsub dillərdə 
danışırlar. Etnoqrafik baxımdan Mikroneziya 2 hissəyə ayrılır: 
1) Qərbi Mikroneziya; 2) Şərqi Mikroneziya. Burada evlər bir 
qayda olaraq daş dirəklər üzərində tikilirdi. Əsas əmək alətləri 
ox və kaman, nizə və daş bıçaqlar idi. Balıqçılıq əsas 
məşğuliyyət sahəsi hesab olunur. Toxuculuq da geniş 
yayılmışdır. Mərkəzi və Şərqi Mikroneziyada əhali iki kastaya 
ayrılırdı: “Nəciblər” adlanan nəsli əyanlar və “Kayur” adlanan 
sadə adamlar. Okeaniyanın digər vilayətlərinə nisbətən 
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Mikroneziyada ictimai münasibətlər bir qədər zəif 
öyrənilmişdir. Missionerlərin əksəriyyətinin müşahidələrinə 
görə burada intensiv olaraq ibtidai icma münasibətləri dağılır 
və əmlak bərabərsizliyi yaranırdı. 

 
AMERİKA  XALQLARI 
 Amerika qitəsi Şimali və Cənubi Amerika 

materiklərindən ibarətdir. Аmеrikа insаnlаrın yаrаnmаsı 
zоnаsınа dахil dеyildir. Аmеrikа müаsir fiziki tipli insаnlаrlа 
(Hоmе Sаpiеns) məskunlаşmışdır. Yеni Dünyаnın ilkin 
sаkinlərinin mədəni səviyyəsi Аvrоpаnın mеоlit və yа sоn 
nаlеоlit mədəniyyətinə uyğun gəlir. Gеоlоci bахımdаn 
Аmеrikаdа insаnlаrın ilkin məskunlаşmаsı buzlаşmа dövrünün 
sоnlаrınа, yəni 40 min il bundаn əvələ təsаdüf еdir. 
Аmеrikаnın yеrli əhаlisinin böyük əksəriyyəti аntrоpоlоji 
bахımdаn mоnqоlоidlərə dаhа yахındır. Оnlаrdа müşаhidə 
оlunаn bəzi аvstrоpоlоid əlаmətləri, Аmеrikаdа bеlə irqi 
хüsusiyyətlərə mаlik оlаn əhаli qrupundа məskunlаşmаsını 
təsdiq еdir. Еyni zаmаndа hər iki əhаli qrupu məhz Bеrinq 
bоğаzı vаsitəsilə məskunlаşmışdır.  

Аmеrikа tədqiqаtçısı M. Suаdеşin fikrincə hələ 15-20 
min il bundаn əvvəl hindulаr vаhid bir dilin аyr-аyrı 
dilеktlərində dаnışırdılаr. Аmеrikаnın аvrоpаlılаr tərəfindən 
üçüncü dəfə kəşfindən sоnrа оrаdа 2200-dən аrtq hindu dilinin 
оlmаsı müəyyənləşdirilmişdir. 

Y.V.Brоmlеy və Q.Y.Mаrkоvаnın rеdаktəsi ilə burахılаn 
«Еtnоqrаfiyа» dərsliyində Аmеrikа аbоrigеnləri оvçu, yığıcı, 
bаlıqçı və əkinçi qəbilələr bölgüsü əsаsındа qruplаşdırılmışdır. 
Аmеrikаdа еtnоqrаfik-mədəni vilаyətlər аşаğıdаkılаrdаn 
ibаrətdir: 1) Аrktikа dəniz оvçulаrı; 2)Şimаl-qərb sаhilinin 
оturаq bаlıqçılаrı; 3) Kаlifоrniyаnın yığıjı qəbilələri; 4) Şimаlın 
mеşə оvçulаrı; 5) Şimаli Аmеrikаnın şərq və cənub-şərq 
vilаyətlərinin əkinçi qəbilələri; 6) Prеrinn оvçu qəbilələri; 7) 
Şimаli Аmеrikаnın cənub-qərb vilаyətlərinin müхtəlif 
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təsərrüfаt tipli qəbilələri; 8) Mərkəzi Аmеrikаnın yüksək 
mədəniyyətli хаlqlаrı; 9) Оrоnikо və Аmаzоnkа çаyı 
hövzələrinin əkinçi və оvçu qəbilələri; 10) Cənubi Аmеrikаdа 
Pаmpа və Pаtаrоniyаnın оvçu qəbilələri; 11) Оdlu tоrpаğın 
оvçu-bаlıqçı qəbilələri. 

Аmеrikаnın kəşfi və məskunlаşmа tаriхini iki dövrə 
bölmək оlаr. Birinci dövr təхminən 40 min il bundаn əvvəl 
bаşlаyаrаq, еrаmızın ХV əsrinin ахırlаrınа qədər dаvаm 
еtmişdir. İkinci dövr isə Х.Kоlumbun аdı ilə bаğlı оlаn böyük 
cоğrаfi kəşflərdən bаşlаyаrаq dörd əsrdən çох dаvаm еtmişdir.  

Amerika dillərinin qarşılıqlı əlaqəsinin araşdırılmasından 
A.Kroberin, F.Boasın və E.Sepirin böyük xidmətləri olmuşdur. 
Hal-hazırda Amerikada yaşayan yerli xalqların böyük dil 
ailələri Eskimos-aleut, Penuti, Soke-mayya, Keçua, Aymara, 
Karib, Je (Jes), Alqonkin – vakaş, Na-dene, Siu-xoka, Tano-
yuto-astek, Makrootomi, Sake-mayya, Çibça, Araykan, 
Aravak, Tupi-quarani, Çon dil ailələridir. Amerikada 58 dil 
qrupu müəyyən edilmişdir. Amerika qitəsinin kəşfindən sonra 
Cənubda ispanların və portuqalların, Şimalda isə ingilislərin, 
fransızların, qismən də hollandların müstəmləkəçilik siyasəti 
həyata keçirildi. Müstəmləkəçilik dövründə minlərlə yerli əhali 
qırıldı, Afrika qitəsindən buraya xeyli zənci köçürüldü. Hazırda 
Latın Amerikasında hinduların sayı nisbətən çoxdur. Hindular 
daha çox Meksika, Peru və Qvatemalada yaşayırlar. Şimali 
Amerika ərazisində də hindular yaşamaqdadırlar. Hinduların 
ümumi sayı isə 36,5 milyondur. Zəncilər isə, əsasən, ABŞ-da 
məskunlaşmışdır. Burada zəncilərin sayı təqribən 29 
milyondur.  

Arktika dəniz ovçuları adlanan Eskimoslar və Aleutlar, 
əsasən, Şimali Amerikanın şimalında və Qrenlandiyanın 
cənubunda yaşayırlar.  

Şimali Amerikanın şimal-qərb sahilində isə oturaq 
balıqçılıqla məşğul olan əhali yayılmışdır.  
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Şimali Amerikanın meşə ovçuları adlananlar isə 
Alqonkinlər və Atapask qəbilələridir. Onlar daha çox materikin 
meşəlik zonasında həyat tərzi keçirirlər.  

Preri hinduları isə Şimali Amerikanın mərkəzi hissəsində 
Preri çöl zonasında məskunlaşmışlar. Preri çöl zonası Böyük 
Göllər rayonunun qərbindən tutmuş qərbdə Qayalı dağlar 
rayonuna qədər genişlənir. 

Kaliforniya ərazisində daha çox yığıcılıqla məşğul olan 
hindu qəbilələri yaşayır ki, bunları da Kaliforniyanın yığıcı 
qəbilələri adlandırırlar. Amerika etnoqrafi A.Krober Kalifor-
niya qəbilələrini linqvistik baxımdan 7 qrupa bölmüşdür. 

Cənubi Amerikanın cənub qurtaracağında, Antarktida 
yaxınlığında Odlu torpaq adaları yerləşir. Burada məskunlaşan 
əhali 3 hindu qrupundan ibarətdir: Ona, Alakaluf və Yaqan. Bu 
qəbilə qrupları öz dillərinə və mədəniyyətlərinə görə bir-
birindən fərqlənirlər. Hazırda isə bu qəbilələrə məxsus əhalinin 
sayı çox az qalmışdır. 

Şimali Amerikanın Şərq və Şimal-Şərq vilayətlərində isə 
əkinçi hindu qəbilələri yaşayır. Bu qəbilələr arasında İrokezlər 
xüsusi yer tutmuşdur. Hazırda bu ərazilərin ABŞ hissəsində 60 
min, Kanada hissəsində isə 30 min hindu yaşayır. Şimali 
Amerikanın Cənub-Qərb hissəsində də əkinçi qəbilələr 
yaşayırlar. 

Mərkəzi və Cənubi Amerikada yüksək mədəniyyətli yerli 
xalqlar da yaşamışlar. Mayya, Astek və İnk mədəniyyətləri bu 
ərazilərin qədimdən bəri ən yüksək yerli mədəniyyətləridir. 
Mayya mədəniyyəti Qvatemala, Honduras və Meksikada geniş 
yayılmışdır. Astek mədəniyyəti də daha çox Meksikada 
yayılmışdır. İnk mədəniyyəti isə, əsasən, And dağları 
ölkələrində, yəni Peruda, Çilidə, Kolumbiyada və Ekvadorda 
geniş yayılmışdır. 

Hal-hazırda Şimali Amerikada yaşayan əhalinin 
əksəriyyəti ingilis və fransız dillərində danışır. ABŞ-ın dövlət 
dili ingilis, Kanadanın dövlət dili isə ingilis və fransız 
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dilləridir. Cənubi Amerikada isə əksər ölkələrin dövlət dili 
ispan dilidir və əhalinin əksəriyyəti ispan dilində danışır. Latın 
Amerikası ölkələrində qaraçılar da yaşayırlar. Braziliyada isə 
dövlət dili portuqal dilidir. Peruda isə dövlət dili ispan və yerli 
Keçua dilləridir. Bəzi ərazilərdə qədim yerli dinlər 
qalmaqdadır. Cənubi Amerikanın mərkəzi hissələrində yerli 
dinlər daha çox yayılmışdır. Əhalinin əksəriyyəti Xristian 
dininə mənsubdur. 
 

AFRİKA    XALQLARI 
 

Afrika Avroasiyadan sonra ikinci böyük materikdir. Ən 
böyük çayları Nil, Konqo və Niger çaylarıdır. Afrikanın 
avropalılar tərəfindən tutulması ərəfəsində yerli əhalinin sayı 
dünya əhalisinin 20%-ni təşkil edirsə, 1960-cı illərdə bu 
göstərici 8%-ə enmişdir. XX əsrin 90-cı illərində Аfrikаdа 520 
mln. nəfərdən аrtıq əhаli yаşаyırdı.  Afrika materikində 3 
böyük irqin nümayəndələri: avropa, zənci və monqol irqlərinə 
məxsus insanlar yaşayır. Bundan başqa burada keçid və qarışıq 
irqin nümayəndələri də vardır. Zənci irqi ilə Avropa irqi 
arasında qarışıq və keçid formaya malik olan xüsusi bir irqi tip 
Həbəş irqidir. 

Afrika materiki aşağıdakı ənənəvi etnoqrafik əyalətlərə 
bölünür: 

1) Məğrib və Liviya; 
2) Misir; 
3) Şimаli-Şərqi Аfrikа;  
4) Qərbi Sudan; 
5) Şərqi Sudаn; 
6) Şərqi Tropik Afrika;  
7) Qərbi Tropik Afrika; 
8) Cənubi Afrika; 
9) Madaqaskar xalqları 
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İlk 3 qrupa daxil olan etnoqrafik əyalətlərdə yaşayan 
xalqların dilləri Ərəb dillidir. Bundan başqa qeyd olunan 
ərazilərdə yerli dillərdə danışan əhali də yaşayır. Bu ərazilər 
Afrikanın şimal hissəsini təşkil edir. Ərazidə İslam dini geniş 
yayılmışdır. Şimali Afrikanın əksər əhalisi müsəlmandır. 
Müsəlmanlar daha çox Misirdə, Liviyada, Əlcəzairdə, Tunisdə, 
Mərakeşdə və Sudanda yaşayırlar. Müsəlman əhalisi yaşayan 
Şimali Afrika ərazisi, Cənubi Afrika Respublikası (CAR) 
istisna olmaqla Afrikanın digər ərazilərindən mədəni, siyasi, 
iqtisadi və ictimai cəhətdən fərqlənirlər. Belə ki, bu regionun 
ölkələri daha çox inkişaf etmiş mədəniyyətə malikdirlər. Şimali 
Afrika ölkələrində memarlığın müxtəlif üslubları yaxşı inkişaf 
etmişdir. İslamın yаydığı ərazidə Ərəb xilafəti yarandıqdan 
sonra bu din yayılmağa başlamış və möhkəmlənmişdir. XIX 
əsrdə ərazidə Avropa ölkələrinin müstəmləkə rejimləri bərqərar 
olmuşdur. XX əsrin ortaları və sonlarında milli azadlıq 
mübarizələri nəticəsində ərazidə müstəqil dövlətlər meydana 
gəlmişdir. İslam dini ilə əlaqədar olaraq Şimali Afrika 
ərazisində müsəlman şəriət qaydaları geniş yayılmışdır. Misir 
qədim Şərq svilizasiyasının mərkəzlərindən biri olmuşdur. 
Regionun əlverişli coğrafi mövqeyi vardır. Belə ki, Aralıq 
dənizi ilə həmsərhəd olan Şimali Afrika ölkələri Avropa 
ölkələri ilə geniş əlaqələrə malikdirlər. Sudan ərazisində 
Afrasiya, Nil-Saxara və Niger-Kordofan dil ailəsinə mənsub 
xalqlar yaşayırlar. 

Həbəşistan “Efiopiya” sözünün tərcüməsidir. “Efiopiya” 
isə qədim yunan sözü olub, “Aytiopiya”nın yeni formasıdır. Bu 
da “Günəş şüalarından qaralmış sifətləri olan insanların 
yaşadığı ölkə” deməkdir. Həbəşistan çoxmillətli və çox dilli 
ölkələr sırasına daxildir. Ərazidə müsəlmanlar, xristianlar və 
yerli dinə mənsub əhali yaşayır. 

Tropik Afrika ərazisində isə bantu dilli xalqlar və Sudan 
dilli xalqlar məskunlaşmışlar. Qərbi Tropik Afrikada yaşayan 
bantu dilli xalqlar əkinçilik və ovçuluqla, Şərqi Tropik 
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Afrikada yaşayan bantu dilli xalqlar isə əkinçilik və maldarlıqla 
məşğuldurlar. 

Cənubi Afrika tarixi-etnoqrafik vilayətinin şimal 
sərhədləri Zambezi çayı ilə əhatə olunur. Cənubi Afrikada ilk 
Avropa yaşayış məntəqəsini XVII əsrin ortalarında hollandlar 
salmışdılar. Sonralar bu ərazilərdə ingilislərin ağalığı 
güclənmişdir. Ərazidə buşmenlər və hottentotlar daha geniş 
yayılmışdır. Bundan başqa bantu dilli xalqlar da yaşayırlar. 
Buşmenlər və hottentotlar eyni bir antropoloji tipə aid 
edilməklə Koysan qrupunu təşkil edirdilər. Buşmenlər və 
hottentotlarla yanaşı Cənubi Afrikada zuluslar da yaşayırlar.  

Ərazidə Cənubi Afrika Respublikası (CAR) İEKÖ 
(İnkişaf Etmiş Kapitalist Ölkələri) sırasına daxildir. Ərazinin 
zəngin faydalı qazıntıları vardır. Mərkəzi və Cənubi Afrikada 
Xristian dini də yayılmışdır. Yerli dinlər bəzi ərazilərdə 
mövcuddur. Çохmilyоnlu Аfrikа əhаlisinin 12 milyоnu hind-
аvrоpа dillərində dаnışırlаr. 

Madaqaskar dünyanın ən böyük adalarından biridir. 
Madaqaskar əhalisi öz antropoloji əlamətlərinə, dillərinə və 
mədəniyyətlərinə görə qonşu Afrika əhalisindən daha çox uzaq 
İndoneziya əhalisinə bənzəyir. Madaqaskar əhalisinin müasir 
dili İndoneziya dillərinin qərb qrupuna aiddir. Onların dili 
İndoneziya əhalisinin dilinə daha yaxındır. Dil və etnoqrafik 
elementlər malqaşları malay xalqları ilə eyniləşdirsə də, onların 
antropoloji əlamətləri malqaşları zəncilərlə yaxınlaşdırır. 
Ərəblərin gəlişinə qədər malqaşların yazısı olmamışdır. Malqaş 
dilində ilk yazı Ərəb əlifbası ilə XVIII əsrdə yazılmışdır. 

 
ASİYA  XALQLARI 

 Avrasiya materiki həm ərazisinə, həm də əhalisinin 
sayına görə dünyanın ən böyük quru hissəsidir. Materik 2 
qitədən ibarətdir: Avropa və Asiya. Asiya qədim insan 
məskənlərindən hesab olunur. Çin, Hindistan, Babilistan, Orta 
Asiya və Cənubi Qafqaz Asiyanın qədim mədəniyyət 
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mərkəzlərindəndir. Asiya xalqlarının sosial-iqtisadi və mədəni 
inkişaflarına son dövrlərdə başlanan müstəmləkə işğalları 
olduqca mənfi təsir göstərmişdir. Hazırda Asiya xalqları 
müstəmləkəçilik boyunduruğundan azad olaraq inamla 
müstəqillik yolu ilə addımlayır və sosial ədalət uğrunda 
mübarizə aparırlar. Asiyada bütün böyük insan irqlərinə rast 
gəlmək mümkündür. Bunların içərisində monqoloid və 
avropoid irqləri üstünlük təşkil edir. Burаdа pаpаus, mеlаnеziy, 
piqmеy-nеqritоs və аvstrоlоid qruplаrı аd mövcuddur. Asiyada 
çoxlu miqdarda qarışıq antropoloji tiplərə də rast gəlinir. 
Burada Çin-Tibet, Hind-Avropa, Semit-Hamit, Altay, 
Avstroneziya kimi böyük dil ailələrinə məxsus əhali yaşayır. 
Qitədə xırda dil ailələrinə məxsus əhali də vardır.  

Asiyada hazırda 3 milyarddan çox əhali yaşayır. Çin-
Tibet dil ailəsinin tərkibində ən çoxsaylı olanları çinlilər və 
xueylərdir. Xueylər müsəlmandırlar. Bu dil ailəsinə mənsub 
xalqlar Çində, Hind-Çində, Nepalda və Şimali Hindistanda 
məskunlaşmışlar. 

Paratay dil ailəsinə mənsub xalqlar Cənubi Çində və 
Hind-Çində yaşayırlar. Asiyanın dravid dillərində Hindistanın 
cənubunda yaşayan bütün xalqlar danışırlar.  

Asiyada Hind-Avropa dilli əhali Hind, İran və Slavyan 
qruplarına daxildir. Hind dilli əhali Hindistan, Pakistan, Nepal 
və Banqladeşdə yığcam halda yaşayırlar. İran qrupuna daxil 
olan əhali İran, Əfqanıstan, Türkiyə, Tacikistan, Suriya, İraq və 
Pakistanda yaşayır. 

Avroasiya dilləri, əsasən, Ön Asiyada yayılmışdır. Bunlar 
ərəblər, aysorlar və yəhudilərdir. Asiyanın Altay dil ailəsi 
Türk, Monqol və Tunqus-Mancur qruplarından ibarətdir. 

Asiyanın tarixi-etnoqrafik əyalətləri bunlardır: 
1) Ön (Qabaq) Asiya; 
2) Cənubi Asiya; 
3) Cənub-Şərqi Asiya; 
4) Şərqi və Mərkəzi Asiya; 
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5) Orta Asiya və Sibir; 
6) Qafqaz. 
 
ÖN  ASİYA  XALQLARI: Coğrafi cəhətdən Ön Asiya 

Kiçik Asiyanı, Mesopotamiyanı, Livanı, Ərəbistan 
yarımadasını və İran yaylasını özündə birləşdirir. Hal-hazırda 
Cənub-Qərbi Asiyada aşağıdakı dövlətlər yerləşir: Türkiyə, 
İran, İraq, Əfqanıstan, Suriya, Səudiyyə Ərəbistanı, Yəmən, 
İsrail (Fələstin), Livan, İordaniya, Oman sultanlığı, BƏƏ 
(Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri), Bəhreyn, Küveyt, Qətər və Kipr 
respublikası. Bu ərazilərin etnik tərkibi haqqında ilkin məlumat 
e.ə. IV-III minilliyə aiddir. Regionun əhalisi 3 linqvistik 
qrupda təmsil olunur: Semit, İran və Türk qrupları. Semit dilli 
əhali ərəblər, aysorlar və yəhudilərdir. İran dilli əhali farslar, 
puştunlar, taciklər, kürdlər, bəluclar və lurlardır. Türk 
dillərində danışan əhali isə türklər, azərbaycanlılar, türkmənlər, 
özbəklər, qaşqaylar, şahsevənlər, qacarlar, əfşarlardır. Burada 3 
böyük dinin əhalisi yaşayır. Ərazidə müsəlmanlar üstünlük 
təşkil edir. Yəhudilər və xristianlar da qeyd olunan ərazilərdə, 
xüsusi ilə, Yaxın Şərqdə yaşayırlar. Regionun özü də müəyyən 
cəhətlərinə görə etnoqrafik bölgələrə ayrılır: Əfqanıstan, İran, 
Türkiyə xalqları, Suriya və İraq xalqları, İsrail xalqları, 
Səudiyyə Ərəbistanı, Yəmən ərəbləri, Livan və İordaniya 
ərəbləri, Kipr və Ərəb Əmirlikləri.  

Əfqanıstan ərazisində əfqanlar, taciklər və özbəklər 
üstünlük təşkil etməklə yanaşı burada müxtəlif xalqlar da 
yaşayır. İran ərazisində farslar, azərbaycanlılar, kürdlər, 
türkmənlər və ərəblər əsas etnik qruplar hesab olunur. Bununla 
yanaşı İran ərazisində xeyli miqdarda İran dilli və Türk dilli 
xalqlar da yaşayır. Semit dilli əhali də İranda çoxdur. Türkiyə 
Respublikası ərazisində türklər, kürdlər, türkmənlər, ərəblər, o 
cümlədən, Qafqaz xalqları (çərkəzlər, abazinlər, gürcülər, 
lazlar) üstünlük təşkil edirlər. 
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İraq Respublikası da çoxmillətli ölkələr sırasına daxildir. 
İraqda Semit qrupu, İran qrupu və Türk qrupuna aid olan 
xalqlar yaşayır. Semit qrupu xalqları: İraq ərəbləri, Fələstin 
ərəbləri, aysorlar; İran qrupu xalqları: Kürdlər, farslar, lurlar; 
Türk qrupu xalqları: Türkmənlər, türklər. Qeyd olunan iri 
xalqlarla yanaşı azsaylı xalqlar da yaşayır ki, bunlar da 
ermənilər, çərkəzlər, indeylərdir. 

 
CƏNUB – ŞƏRQİ  ASİYA  XALQLARI: Ərazidə 

Vyetnam, Kamboca, Laos, Tailand, Birma, Malayziya, 
İndoneziya, Filippin, Sinqapur, Şərqi Timor, Bruney ölkələri 
yerləşir. Əhalinin sayı 400 milyondan çoxdur. Cənub-Şərqi 
Asiyada ən geniş yayılmış dil ailəsi Avstroneziya dil ailəsidir. 
Regionun özü də aşağıdakı etnoqrafik bölgələrə ayrılır: Hind-
Çin xalqları, Malayziya xalqları, Sinqapur xalqları, Bruney 
dövləti, Filippin xalqları, İndoneziya xalqları. Cənub-Şərqi 
Asiyada müsəlmanlar geniş yayılmışdır. Müsəlmanlar 
İndoneziyada üstünlük təşkil edir. İndoneziya dünyada 
müsəlman əhalisinin sayına görə birinci yerdə durur. Regionda 
xristianlar, buddistlər və yerli dinlərə inanan əhali də yaşayır.  

 
CƏNUBİ  ASİYA  XALQLARI: Regionda Hindistan 

Respublikası, Pakistan İslam Respublikası, Banqladeş Xalq 
Respublikası, Şri-Lanka Respublikası, Nepal Krallığı və Butan 
Krallığı yerləşir. Cənubi Asiyada 200-ə qədər xalq yaşayır. 
Əhalinin əksəriyyəti Hind-Avropa dil ailəsinin Hind, İran və 
Dard budаqlаrınа, habelə, Dravid, Avstroasiya və Çin-Tibet dil 
ailələrinə mənsub dillərdə danışırlаr. Ərazidə müsəlmanlar, 
buddistlər və yerli dinlərə məxsus əhali yaşayır. Cənubi 
Asiyanın etnoqrafik vilayətləri aşağıdakılardır: 

1) Şimal vilayətlərinin xalqları və ya Hindistan xalqları: 
Buraya pəncab, kəşmir, şina, balti xalqları daxildir. Əhalinin 
əksəriyyəti müsəlman və buddistlərdir. 

www.behruzmelikov.com



_______________Milli Kitabxana______________ 

 52

2) Hindistan və Racəstan xalqları: Hindistan vilayəti 
Qanq çayı boyunca uzanır. Racəstan isə Hindistanın mərkəzi 
hissələrini əhatə edir. Əsas əhalisi hinduslar və racəstanlılar 
(racputlardır). 

3) Şərq vilayətinin xalqları: Burada benqallar üstünlük 
təşkil edirlər. Benqallar Hindistan ərazisində Qərbi 
Benqaliyada, Banqladeş ərazisində isə Şərqi Benqaliyada 
yaşayırlar. Oriyalar və assamlılar da yaşayırlar. Ərazidə digər 
xırda xalqlar da məskunlaşmışdır. Benqalların əksəriyyəti 
müsəlmandır. Ərazidə buddistlər də yaşayır. Bаnqlаdеş хlqlаrı 
əhаlinin 98 %-i bеnqаldır. Əhаlinin 85 %-i müsəlmаn, 14 %-i 
inаnistlərdir. Burаdа buddistlər və хristiаnlаr dа yаşаyırlаr. 

4) Mərkəzi Hind yaylasının xalqları: Ərazidə benqal, 
oriya, teluqu, maratx, racastxan xalqları yaşayır. Bundan başqa 
digər xırda xalqlar da ərazinin sakinləridir. Bunlara Qondaları 
misal göstərmək olar. Bxillər isə Qucarat və Racəstan 
vilayətlərində məskunlaşmışlar.  

5) Qərb vilayətlərinin xalqları: Bu bölgəyə, əsasən, 
Hindistan Respublikası daxildir. Əsas xalqlar qucaratlar və 
maratxlardır. Qucaratlar, əsasən, Hindistanda və Pakistanda 
məskunlaşmışlar. Əhalinin əksəriyyəti induizm və İslam 
dinlərinə mənsubdur. 

6) Cənubi Hindistan xalqları: Burada Dravid dil ailəsinə 
mənsub əhali çoxluq təşkil edir. Ən böyük etnosları tamillər, 
kannara, malayyali və teluqu xalqlarıdır. 

7) Şimаl-qərb vilаyətləri: 1947-ci ildə Hindistanla 
Pakistan 2 müstəqil dövlətə ayrıldı və Sind, Bəlucistan, Qərbi 
Pəncab, Qərbi Kəşmir və Hindistanın bir sıra şimal əyalətləri 
Pakistana verildi. 1971-ci ildə Pakistanın şərq əyaləti 
Banqladeş adı ilə müstəqil dövlətə çevrildi. Hind-Avropa dil 
ailəsinə mənsub pəncablılar, sindxlər, puştunlar və bəluclar 
Pakistanın əhalisinin 97,5%-ni təşkil edirlər. Pəncablılar 
əhalinin 65%-ni təşkil edirlər. Pakistanda əhalinin dini inamları 
bu cürdür: müsəlmanlar 96%; Xristianlar 2%; İnduistlər 2%. 
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8) Nepal xalqları: Əhalinin əksəriyyəti Hind-Avropa və 
Çin-Tibet dil ailələrinə mənsubdur. 

9) Şri-Lanka xalqları: Burada sinqallar əhalinin 74%-ni 
təşkil edir. 

 
ŞƏRQİ ASİYA XALQLARI: Bu əraziyə Çin, 

Monqolustan, Koreya və Yaponiya daxildir. Əhali, əsasən, 
Çin-Tibet, Altay və Avstroasiya dil ailələrinə mənsub dillərdə 
danışır. Ərazi aşağıdakı etnoqrafik vilayətlərə bölünür:  

1) Çin xalqları: Buraya çinlilər, xueylər, altaylar, 
uyğurlar, monqollar, qazaxlar, mancurlar və başqaları daxildir. 

2) Monqolustan xalqları: Buraya monqollar, buryatlar və 
qazaxlar daxildir. 

3) Koreya xalqları: Ərazidə Koreya Respublikası və 
KXDR yerləşir. Əhalisinin əksəriyyətini koreyalılar təşkil edir. 

4) Yaponiya xalqları: Əhalinin  99 %-i yaponlardır. 
Bundan başqa ərazidə koreyalılar, çinlilər, amerikanlar, 
filippinlilər, ingilislər, hindlilər və kanadalılar yaşayır. 
 

SİBİR VƏ UZAQ ŞƏRQ XALQLARI 
Sibir əhalisinin 9/10 hissəsini slavyan xalqları təşkil edir. 

Sibirin daimi qeydiyyatda olan 26 milyonluq əhalisinin 22 
milyondan çoxunu ruslar, bir milyondan çoxunu isə 
ukraynalılar təşkil edir.  

Sibirin yerli xalqlarının sayı isə 1,3 milyondan artıqdır. 
Müasir Sibirdə 30-a qədər yerli xalq yaşayır. Onların 
bəzilərinin məskunlaşdığı torpaqlar Avropa dövlətlərinin bir 
çoxunun ərazisindən böyükdür. Məsələn, Saxa (Yakutiya) 
Respublikasının ərazisi Fransanın ərazisindən 6 dəfə, 
buryatların yaşadığı ərazisi isə Böyük Britaniya torpaqlarından 
1,5 dəfə böyükdür. Sibir xalqları öz saylarına görə 2 qrupa 
ayrılırlar: böyük və kiçik xalqlar. Buryatlar, yakutlar, tuvalılar, 
sibir tatarları, xakaslar və altaylılar böyük xalqlar hesab 
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olunurlar. Qalan xalqların hamısı “Sibirin kiçik xalqları” 
sayılırlar. 

Sibir xalqları müxtəlif dil ailələri və dil qruplarına 
bölünürlər. Ən çox qohum dilli xalqlar Altay dil ailəsinə 
mənsub olan xalqlardır. Altay dil ailəsi 3 qrupa ayrılır: 1) Türk; 
2) Monqol; 3) Mancur. Türk qrupu daha genişdir. Sibirdəki 
Altay Sayan xalqları (altaylılar 75 min) da bu qrupa daxildir. 
Türk qrupuna daxil olan Sibir xalqları aşağıdakılardır: 
Tuvalılar, xakaslar, Qərbi Sibir tatarları, qaraqaslar, şorlar və 
dolqanlar, yakutlar. Bunların içərisində daha çox yakutlar 
üstünlük təşkil edir (360 min).  

Sibirdəki monqol qrupu xalqlarından yalnız Baykal gölü 
ətrafında yaşayan buryatları (380 min) göstərmək olar. 

Bu baxımdan tunqus-macur qrupuna daxil olan xalqların 
sayı daha çoxdur. Bu qrupa tunquslar, lamutlar, nanaylar, 
ulçlar, negidallar, oroçlar, udegeylər, oroklar və mancurlar 
daxildir. 

Qərbi Sibirdə bəzi xırda xalqlar da yaşayır ki, bunlar da 
Ural dil ailəsinə mənsubdurlar.  

Sibirin bəzi xırda xalqları paleoasiyalılаr adlandırılır. Bu 
dil qrupuna Şimal-Şərqi Asiyanın bir çox xırda xalqları 
daxildir. Bunlar itelmenlər, çukçalar, koryaklar, yukagirlər və 
çuvanlardır. 

Sibirin şimal-şərqində bir qrup eskimos (1500) və aleutlar 
(500) da yaşayır. Tundra ərazisində maralçılıq geniş 
yayılmışdır. Buryatlar daha çox əkinçiliklə məşğul olurlar. 
Cənubi Altayın və Sayanın türk xalqları (xakaslar və tuvalılar), 
əsasən, iri buynuzlu heyvanlar saxlayırdılar. Şimali Altayın 
türk əhalisi isə ovçuluqla məşğul olur. Əkinçilik təsərrüfatı 
Altaydan qərbə doğru yerləşən ərazilərdə Tomsk, İşim, Barabin 
və Tobol tatarları arasında yayılmışdı. Hazırda Sibir tatarları öz 
məişət və mədəniyyətlərinə görə qonşu ruslardan o qədər də 
fərqlənmirlər.  
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Şimalın maldar tayfaları, əsasən, yakutlardır. Rusların 
gəlişinə qədər onlar at və iri buynuzlu heyvanlar saxlayırdılar. 
Atlar ən şaxtalı günlərdə belə tövlədə saxlanılmırdı. Yakutlar 
balıqçılıqla da məşğul olurlar. 

Köçəri buryatlar və altaylılar isə əvvəllər daha çox 
alaçıqlarda yaşayırdılar. Altayların, buryatların, xakasların və 
yakutların başlıca yaşayış evi tipi altıbucaq evlər idi. Oturaq 
yakutlar və buryatlar isə ağac evlərdə yaşayırdılar. Cənubi 
Sibirin maldar əhalisinin geyimləri monqol geyimlərinə 
bənzəyirdi. Cənubi Altay maldarları isə uzun ətəkli kürklər 
geyinirdilər. Yakutların qadın bayram libası “sanqıyax” 
adlanan uzun ətəkli qollu xəz koftalardan ibarətdir. 

Nivxlərin, nanayların, ulçların, koryakların, itelmenlərin, 
selkupların və xantların təsərrüfatı oturaq balıqçı təsərrüfat idi. 
Balıqçılıq bütün il boyu əhalinin ehtiyacını təmin edən yeganə 
həyat sahəsi idi. Oturaq balıqçılar itlərdən nəqliyyat vasitəsi 
kimi istifadə edirdilər. Onlar mürəkkəb qoşqu üsulu ilə 
xizəklərə qoşulurdu. Amur və Ob balıqçıları balıq dərisindən 
şalvar və xalat tikir, qış paltarlarını isə xəz dəridən tikirdilər. 

Ovçu və ya maralçı tayfalar Yenisey çayı ilə Oxot dənizi 
arasında məskunlaşmışlar. Onlar evenglər, evenlər, dolqanlar, 
selkunlar və ketlərin bir hissəsidir. Geyimləri “mamitsa” 
adlanan xəz dəridən ibarətdir və bu başdan ayağa qədər 
geyinilir.  

Arktika dəniz ovçuları adlanan və Çukot yarımadası 
sahillərində yaşayan eskimoslar, çukçalar və aleutlar, əsasən, 
suiti və morj ovlayırdılar. Primorsk əhalisi keçmişdə yalnız 
tüstü çıxmaq üçün bacası olan qapısız qazmalarda yaşayırdılar. 
Oraya nərdivanla çıxıb-düşürdülər. XIX əsrdə onlar maralçı 
qəbilələr sayağı yaranqalar tikməyi öyrənmişdilər. Onlar da iki 
qatlı xəz kisələrə bənzər paltar geyirdilər.  

Bir-birindən təcrid edilmiş vəziyyətdə yaşayan Sibir 
xalqları arasında nəsli qəbilə münasibətlərinin qalıqları çox 
güclü idi. Məsələn, yukagirlərdə belə bir qayda var idi ki, 
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gənclər gələcək qaynatasının evində bir müddət işləyərək onun 
qızı ilə evlənmək hüququ qazanırdı. Evlənən gənclər elə orada 
da yaşayırdılar. Bu tərzdə “işləyib ödəmə əsasında nigah” 
çukça və koryaklarda da qeydə alınmışdır. Ərin arvad tərəfə 
getməsi adəti XVII əsrdə itelmenlər arasında da vardı. Lakin 
Sibir xalqlarının əksəriyyətində patriarxal nəsli quruluş hökm 
sürürdü. Məsələn, nivxlərdə nəsil ata xətti üzrə hesablanırdı. 
Qədim Sibir xalqları arasında quldarlıq münasibətləri də 
saxlanılırdı. Qul edilmiş kişilər qadın kimi ev işlərində 
çalışırdılar. Lakin bеşinci nəsildə qul artıq azad edilirdi. 

Keçmişdə Sibir xalqları arasında ən çox şamanizm dini 
yayılmışdı. Şamanlıq XVII əsrdə buryatlar arasında buddizm 
ilə əvəz olunmuşdu. Buddizm tuvalılar arasında, xristianlıq 
xakas və altaylarda əsas din sayılır. Qərbi Sibir tatarları XVI 
əsrdə müsəlmanlığı qəbul etmişlər. 
 

MƏRKƏZİ ASİYA, QAZAXISTAN VƏ QAFQAZ 
XALQLARI 

 
MƏRKƏZİ ASİYA VƏ QAZAXISTAN XALQLARI: 

Uzun sürən etnik inkişaf prosesində Mərkəzi Asiya və 
Qazaxıstanda yaşayan bir çox etnoslar artıq XX əsrin 
əvvəllərində burjua milləti şəklində formalaşmışdır. Mərkəzi 
Asiya və Qazaxıstanda yaşayan əhalinin  3/5 hissəsini türk 
dillərində  danışan əhali təşkil edir. Bunlara misal olaraq 
özbəkləri, qazaxları, qırğızları, türkmənləri, qaraqalpaqları, 
tatarları, uyğurları və azərbaycanlıları göstərmək olar. Türkdilli 
xalqlar arasında əhalisinin sayına görə özbəklər birinci yerdə 
dururlar. Hind-Avropa dil ailəsinin İran qrupuna aid olan 
xalqlar ümumi əhalinin 7%-ni (50 milyon) təşkil edir. Bunlar 
taciklər, farslar, bəluclar və kürdlərdir. Slavyan mənşəli xalqlar 
27% təşkil edir. Dunqanların dili Çin-Tibet dil ailəsinə daxil 
olan Çin dilidir.  

Hal-hazırda Mərkəzi Asiya və Qazaxıstanda 5 müstəqil 
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dövlət: Özbəkistan, Türkmənistan, Qırğızıstan, Tacikistan və 
Qazaxıstan, habelə, Özbəkistanın tərkibinə daxil olan 
Qaraqalpaq Respublikası yerləşir. 

Özbəkistan Respublikası əhalisinin 77,5 %-ni özbəklər 
təşkil edir. Burada ruslar, tatarlar, qazaxlar, taciklər, 
koreyalılar, qaraqalpaqlar, ukraynаlılаr, qırğızlar, yəhudilər, 
türkmənlər və azərbaycanlılar da yaşayırlar.  

Qazaxıstan əhalisinin 40 %-ni qazaxlar təşkil edir. 
Qazaxlardan sonra ruslar üstünlük təşkil edirlər. Qazaxıstanda 
ukraynаlılаr, almanlar, tatarlar, özbəklər, belaruslar, uyğurlar, 
koreyalılar, azərbaycanlılar və dunqanlar da yaşayırlar.  

Tacikistanda, əsasən, taciklər üstünlük təşkil etməklə 
yanaşı burada özbəklər, ruslar, tatarlar, qırğızlar, ukraynаlılаr 
dа yaşayırlar. 

Qırğızıstan Respublikasının əhalisinin 56 %-ni qırğızlar 
təşkil edir. Burada, həmçinin, ruslar (1,1 milyon), özbəklər, 
ukraynаlılаr, tatarlar, uyğurlar, almanlar, qaraqalpaqlar, 
dunqanlar və qazaxlar yaşayır. Rusların çoxluğu ilə əlaqədar 
olaraq Qırğızıstan Respublikasının dövlət dilləri qırğız və rus 
dilləridir. 

Türkmənistanda əhalinin 80,5 %-ni türkmənlət təşkil edir. 
Türkmənistanda ruslar, qazaxlar, azərbaycanlılar, ermənilər, 
ukrainlər, bəluclar da yaşayırlar. 

Mərkəzi Asiya və Qazaxıstanın maddi-mədəniyyəti etnik 
mənsubiyyətdən daha çox təsərrüfat və regional xüsusiyyətləri 
özündə əks etdirir. Şəhər yaşayış məntəqələrindən fərqli olaraq 
aul və qışlaq kimi məskənlər etnik xüsusiyyətlərə malikdir. 
Mərkəzi Asiya və Qazaxıstanda Alma-ata, Astana, Daşkənd, 
Səmərqənd, Bişkek kimi iri şəhərlər vardır. Regionda ən böyük 
şəhər Daşkənddir. Mərkəzi Asiyada yaşayış evləri 2 tipdir: 
Oturaq əkinçilərə məxsus bir mərtəbəli evlər və Köçəri 
maldarlara məxsus mövsümi xarakterli evlər. Mərkəzi Asiya 
xalqlarının ənənəvi geyimləri bir çox ümumi spesifik cəhətlərə 
malikdir. Kişi geyimlərinin əsasını tuniki formalı biçim 
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üsulunda hazırlanan köynəklər və enli şalvarlar təşkil edir. Üst 
paltarı kimi hər yerdə yaxası başdan ayağa qədər açıq, uzun 
qolları aşağıya doğru nazikləşən xalatlar geyirlər. Xalatın 
biçimi və onun rəngi milli mənsubiyyəti ayırd etməkdən daha 
çox onlar ayrı-ayrı vilayətlər üzrə fərqlənirdi. Məsələn, xarəzm 
özbəkləri, türkmən və qaraqalpaqlar qırmızı rəngli, Fərqanə 
özbəkləri və taciklər isə yaşıl-göy rəngli xalatlar geyirlər. 

Ənənəvi qadın geyimləri XX əsrin əvvəllərinədək öz 
milli xüsusiyyətlərini daha çox mühafizə etmişdir. Onlar tuniki 
biçimli uzun köynək və şalvar geyirdilər. Paltarlar açıq rəngli 
parçalardan tikilirdi. Üst paltarları kişi geyimlərindən o qədər 
də fərqlənməyən xalatlardan ibarət idi. Mərkəzi Asiya ənənəvi 
qadın geyimlərinin əsasını xalat örtük təşkil edir. Qadınlar onu 
başlarına salırlar. 

Mərkəzi Asiya və Qazaxıstan xalqlarının əksəriyyəti 
müsəlmandır. Qazaxıstanın şimalında xristianlar da yaşayırlar 
ki, bu da ərazidə rusların çoxluq təşkil etməsi ilə əlaqədardır.  

QAFQAZ XALQLARI: Xüsusi tarixi-etnoqrafik vilayət 
olan Qafqazın etnik tərkibi olduqca rəngarəngdir. Hal-hazırda 
Qafqazda 3 müstəqil ölkə: Azərbaycan, Gürcüstan (tərkibində 
Abxaziya, cənubi Osetiya və Acarıstan vilayətləri yerləşir) və 
Ermənistan Respublikaları, o cümlədən, Rusiya Federasiyası 
tərkibində olan Şimali Qafqazda muxtar qurumlar və 
respublikalar vardır: Dağıstan, Kabarda-Balkar, Şimali Osetiya 
(Alaniya), Çeçenistan, İnquşetiya muxtar respublikaları, 
Krasnodar ölkəsində Adıgey muxtar vilayəti, Stavropol 
ölkəsində Qaraçay-Çərkəz muxtar vilayəti və Xəzərin şimal-
qərb sahillərində Kalmıkiya muxtar respublikası yerləşir. 
Qafqazda 50-yə qədər xalq yaşayır. Onların ən böyüklərinin 
statistik cədvəlinə baxaq: 
Azərbaycanlılar 8 milyon 
Gürcülər 4 milyon 
Ermənilər 4,3 milyon 
Abxazlar 100 min 
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Acarlar 300 min 
Osetinlər 600 min 
Dağıstan xalqları: 
Avarlar  550 min 
Darginlər 320 min 
Kumıklar  260 min 
Ləzgilər 450 min 
Laklar  120 min 
Tabasaranlar  85 min 
Noqaylar  70 min 
Rutullar  17 min 
Aqullar  13 min 
Saxurlar  15 min 
Kabardinlər 350 min 
Balkarlar  75 min 
Çeçenlər 1 milyon 
Çərkəzlər 55 min 
İnquşlar 200min 
Adıgeylər 120 min 
Qaraçaylar  150 min 
Abazinlər 36 min 
Ruslar  12 milyon 
Ümumi əhali: 32,5 milyon 

     
Linqvistik baxımdan Qafqaz əhalisi 3 böyük dil ailəsinə 

mənsubdur: Qafqaz, Hind-Avropa, Altay dil ailələri. Lakin 
ərazidə azsaylı xalqlar da yaşayır ki, bunlar daha çox 
Dağıstanda məskunlaşmışlar. 

Antropoloji cəhətdən Qafqaz əhalisi yekcinsdir. 
Monqoloid əlamətli noqaylar və kalmıkların əksəriyyəti istisna 
edilməklə bütün digər xalqlar böyük Avropa irqini təmsil 
edirlər. Ruslar istisna edilməklə Qafqazın bütün əhalisi Avropa 
irqinin cənub budağına daxildirlər. Əhali başlıca olaraq üç 
əlamətlərinə görə fərqlənir: 
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1) Saçın və gözlərin rənginə görə; 
2) Sifətin enliliyinə görə; 
3) Baş indeksinə görə. 
Qafqaz əhalisini aşağıdakı antropoloji tiplərə ayırmaq 

olar: 
1) Böyük Qafqaz tipi; 
2) Xəzər tipi; 
3) Kuban və ya Pont tipi; 
4) Kartvel və erməni tipləri. 
Qafqaz əhalisinin müasir antropoloji tərkibi hələ Son 

Tunc və İlk Dəmir dövründə formalaşmışdır. Qafqazda ən 
geniş yayılmış dil ailəsi Qafqaz və ya İber-Qafqaz dil ailəsidir. 
Hazırda bu dil ailəsi 4 budağa ayrılır: 1) Cənub (Kartvel);      2) 
Şimal-Qərb (Abxaz-adıgey); 3) Mərkəz (Nax); 4) Dağıstan 
budaqları. 

Kartvel dillərində gürcülər danışır. 
Abxaz-adıgey dillərində abxazlar, abazinlər, adıgeylər, 

çərkəzlər və kabardinlər danışırlar. 
Çeçenlərin və inquşların dilləri Nax budağına daxildir. 
Dağıstan budağına avarların, darginlərin, lakların, 

ləzgilərin, tabasaranların, o cümlədən, Dağıstanda və 
Azərbaycanda yaşayan bir neçə xalqın dili daxildir. 

Dağıstan və Azərbaycanda yaşayan Dağıstan dilli xalqlar 
ləzgilər, aqullar, rutullar, avarlar, tabasaranlar, saxurlar, 
udinlər, buduqlar, qrızlar və xınalıqlardır. Ləzgilər ləzgi, rus və 
Azərbaycan dillərində, aqullar ləzgi və rus dillərində, rutullar 
və saxurlar Azərbaycan və rus dillərində, tabasaranlılar öz 
müstəqil ədəbi dillərində, udinlər Azərbaycan və udin 
dillərində danışırlar. 

Qafqazda Hind-Avropa dillərini təmsil edən xalqlar 
ruslar, ermənilər, osetinlər, ukraynаlılаr, tatlar, talışlar, kürdlər, 
yunanlar və başqalarıdır. İran dilli əhali osetinlər, talışlar, 
kürdlər və tatlardır. Qafqazda moldovanlara, qaraçılara, alman-
lara da rast gəlinir. 
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Altay dil ailəsinə mənsub olan xalqlar türk dilli 
xalqlardır. Bunlara azərbaycanlılar, noqaylar, kumıklar, 
balkarlar, qaraçaylar daxildir. 

Qafqaz xalqlarının geyimləri bəzi əlamətlərinə görə 
ümumi xarakter daşısa da burada yaşayan xalqların 
geyimlərində də fərqlər vardır. Adıgeylərin, osetinlərin, 
qaraçayların, balkarların, abxazların geyimləri oxşardır. Bu 
xalqların geyim tipləri: beşmet, dar şalvar, papaq və yapıncı, 
ensiz toqqa və çəkmədən ibarətdir. Qadın geyimləri 
köynəkdən, uzun şalvardan, enli biçimli tumandan və hündür 
baş geyimindən ibarətdir. Dağıstan xalqlarının kişi geyimləri 
bir çox əlamətlərinə görə adıgey geyimlərinə bənzəyir. 

Dini etiqadlarına görə Qafqaz xalqları 2 hissəyə: 
müsəlmanlara və xristianlara ayrılır. Xristianlıq Qafqazda 
eramızın ilk əsrlərində yayılmışdır. IV əsrdə bu din Qafqaz 
Albaniyasında (İndiki Azərbaycan və Cənubi Dağıstan) və 
Gürcüstanda qəbul edilmişdir.  

Xristianlıq gürcülərdən abxazlara və adıgeylərə (VI-VII 
əsrlər) keçmişdir. Bu dini sonralar çeçenlər (VIII əsrdə), 
inquşlar, osetinlər və başqa dağlılar da qəbul etmişdilər. 

Qafqazda İslam dininin yayılması bilavasitə Ərəb dövrü 
ilə (VII-VIII əsrlər) əlaqədardır. Bu din monqol yürüşləri 
dövründə, xüsusilə, Teymurun yürüşləri zamanı daha da 
möhkəmləndi. Abxazlar İslami XV əsrdə, türk işğalları 
dövründə qəbul etdilər. 

Şimali Qafqaz xalqları arasında İslam dinini XV-XVII 
əsrlərdə türk sultanları və Krım xanları yayırdılar. İslam dinini 
XVII-XVIII əsrlərdə osetinlər Kabardadan qəbul etmişdilər. 
XVI əsrdə İslam Dağıstandan Çeçenistana da keçmişdir. 
İnquşlar isə İslam dinini XIX əsrdə çeçenlərdən qəbul etmişlər. 
İslam dini Şamilin başçılığı altında milli azadlıq hərəkatı 
dövründə dağlılar arasında daha da möhkəmləndi. 

Azərbaycanlılar Cənubi Qafqazda yaşamaqla Qafqazın ən 
böyük yerli xalqıdır. Kökləri yerli Qafqaz Albaniyasına gedib 
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çıxan Azərbaycan xalqı öz milli adətlərinə, məişətinə və 
mədəniyyətinə görə digər Qafqaz xalqları ilə həm oxşar, həm 
də fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Albanların xarici antropoloji 
görünüşü haqqında məlumatlardan aydın olur ki, onlar 
Dağıstan və Azərbaycanda yaşayan, keçmiş albanların qalıqları 
olan xalqlara çox oxşar olmuşlar. 

Cənubi Qafqazda ikinci böyük yerli xalq gürcülərdir. 
Gürcüstanda gürcülərlə yanaşı azərbaycanlılar, ruslar, 
ermənilər, abxazlar, osetinlər, acarlar və başqa xalqlar da 
yaşayırlar. Antropoloji cəhətdən gürcülər Pont-Zaqros tipinə 
aiddir. Gürcülərin arasında bir çox etnik qruplar da vardır. 
Hazırda onlar gürcü etnosunun tərkibinə daxil olaraq öz 
əvvəlki etnik xüsusiyyətlərini itirmişlər. Bunlar, əsasən, kartli, 
kaxet, tuşin, xevsur, pşav, moxev, mtiul, inqiloy, mesxi, cavax, 
imeret, raçin, leçxum, qori, acar, meqrel, laz (çan) və 
svanlardır. Gürcülər daha çox əkinçilik, maldarlıq, üzümçülük 
və şərabçılıq, o cümlədən, sənətkarlıqla məşğul olmuşlar. 
Gürcü yaşayış evləri 3 tipdir. Svanlar, xevsurlar və tuşinlər 3-4 
mərtəbəli evlərdə yaşayırlar. Gürcü xalq nəqliyyat vasitələri 2 
qrupdur: sürütmələr və xizəklər. Gürcü geyimləri 
özünəməxsusluğu ilə seçilir. Kişi geyimləri çoxa-axalexi 
adlanır. Gürcü adətinə görə endoqamiyaya yol verilmir. 
Elçiliyə gedənlər, adətən, qızın dayısının razılığını alırdılar. Bu 
adətə dasacerisi – razılıq deyirlər. Sonra patara nişani, yəni 
kiçik nişan taxılırdı. Bu mərhələdən sonra nişanlı qız artıq başı 
açıq evdən bayıra çıxa bilməzdi. Daha sonra böyük nişan 
olurdu. Bir qədər sonra toy şənliyi başlayırdı. 

Ermənilər Cənubi Qafqazda gəlmə xalq olmaqla Hind-
Avropa dil ailəsinin ayrıca bir qrupunu təşkil edirlər. Qədim 
erməni dili qrabar XIX əsrə qədər danışıq dili kimi istifadə 
olunmuşdur. Son orta əsrlər dövründən başlayaraq yeni ədəbi 
erməni dili – aşxarabar dili təşəkkül taparaq XIX əsrdə tam 
erməni dilinə çevrilmişdir. Ermənistan hal-hazırda monoetnik 
respublikadır. Ermənistanın qədim yerli əhalisi azərbaycanlılar 
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olmuşdur. Qafqazа XIX əsrdə gələn ermənilər sonralar yerli 
əhalinin məişət və mədəniyyətini mənimsəmişlər və bunları 
özününküləşdirməyə cəhd göstərmişlər.    
 
 

AVROPA XALQIARI 
Avropanın yer üzünün ayrıca bir hissəsi kimi qəbul 

edilməsi ilk növbədə orada yaşayan xalqların dünya tarixinin 
bəzi dövrlərində böyük rolu ilə əlaqədardır. Etimoloji cəhətdən 
Avropa adı yalnız coğrafi  məna daşıyır: yunan sözü “Europa” 
(“Ereb” Assuriya sözündən) “Qərb ölkəsi” adlanır; o, konkret 
halda Avrasiyanın qərbi deməkdir. Ərazidə avropoid irqinə 
mənsub olan insanlar daha çox yayılmışdır. Qitədə avropoid 
irqi öz xüsusiyyətlərinə görə şimali avropoid və cənubi 
avropoid irqlərinə də ayrılır. Şimali avropoid irqinə daha çox 
Skandinaviya ölkələrinin əhalisi aiddir. Cənubi avropoid irqinə 
mənsub insanlar daha çox Cənubi İtaliyadа yayılmışlar. 
Avropada Hind-Avropa dil ailəsinə məxsus 4 böyük qrup 
yayılmışdır: Slavyan; Alman; Roman; Kelt dil qrupları. Bu dul 
qrupları ilə yanaşı kiçik qruplar da vardır: Yunan, erməni və 
alban dilləri ayrıca dil qrupları kimi çıxış edirlər. Avropada 
Ural, Altay və Semit-Hamit dil ailəsinə məxsus dil qruplarının 
insanları da məskunlaşmışdır. 

SLAVYANLAR: Avropanın ən böyük və ən geniş 
məskunlaşmış xalqlar qrupundan biri slavyanlardır. Slavyanlar 
3 qrupa bölünür: 1) Cənub slavyanları: Bura Balkan 
slavyanları, yəni bolqarlar, makedoniyalılar və keçmiş 
Yuqoslaviya xalqları daxildir; 2) Qərb slavyanları: Bura 
polyaklar, çexlər, slovaklar və Luqovitsa serbləri daxildir.; 3) 
Şərq slavyanları: Bura ruslar, ukraynalılar və beloruslar 
daxildir. 

Qərb slavyanlarının mənəvi mədəniyyəti ənənəvi 
mərasimlərlə zəngindir. Belə ki, polyaklarda, slovak və 
lujitsalılarda “dojimka” və “objomka” geniş qeyd edilir 
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(lujitsalılarda “xoruzun Öldürülmə günü”). Bu qədim slavyan 
əkinçilik bayramı avqust-sentyabr aylarına təsadüf edir və 
keçmişdə ayrı-ayrı sehrli hərəkət və mərasimlərlə müşayət 
edilirdi ki, bunun da əsas məqsədi bu məhsulu saxlamaq üçün 
növbəti ilin məhsul alınmasına təminat vermək idi. Bu dövrə 
aid olan digər ənənəvi bayram kimi yaz bayramı “stada na 
troitsu”nu, Polşada “ruh günü” , gənclər bayramı, “may ağacı” 
(bu bayramda tozağacının yüksək hissəsi kəsilmiş budaqlarla, 
açıq lentlərlə bəzədilir) bayramlarını göstərmək olar. 
Polyakların, çexlərin və slovakların böyük bir hissəsi 
katoliklərdir. 

Cənub slavyanları qrupu xalqlarına bolqarlar, serblər, 
xorvatlar, makedoniyalılar, çernoqoriyalılar, müsəlman 
slavyanlar daxildirlər. Bu xalqlar, əsasən, Balkan 
yarımadasında məskunlaşmışlar. Cənub slavyanları qədim 
əkinçilik və maldarlıq ənənələrinə malikdirlər. Cənub 
slavyanlarının müxtəlif qədim bayramları vardır. Buna misal 
olaraq hələ antik dövrlərə aid olan “obrok”  və onunla əlaqədar 
torpağın məhsuldarlıq magiyası, qədim “qurd günləri”- 
qurdlara həsr olunmuş noyabr ayının ilk həftələri və s. 
göstərmək olar. Bundan başqa bolqarlarda və digər cənub 
slavyanlarında məşhur olan və həm də mənşəyi antik dövrə 
gedib çıxan Trifon Zarezan günüdür ki, bu da 14 fevralda qeyd 
edilir (üzüm kəsilməsi və onlara çaxır tökülməsi). Təqvim 
bayramlarından müqəddəs Lazar günündə, pasxaya bir həftə 
qalmış qeyd edilən “lazarak” qız bayramını, Georgiyev gününü 
(6 may) – mal qaranın çəmənlərə birinci yaz otlağına 
çıxarılmasını və s. göstərmək olar. 

Şərq slavyanları məişət və mədəni xüsusiyyətlərinə görə 
bir-birinə daha yaxındırlar. Onların ümumi sayı 200 milyondan 
çoxdur. Hal-hazırda 145 milyondan çox rus, 46 milyondan çox 
ukraynalı və 10 milyondan çox belorus yaşayır. Bu xalqların 
böyük əksəriyyəti Şərqi Avropada yaşayırlar. Şərq 
slavyanlarında əkinçilik, onunla sıx əlaqədə olan maldarlıq və 
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meşə təsərrüfatı daha yüksək səviyyədə inkişaf etmişdir. Mal-
qaranın saxlanılmasında otlaq-bordaq forması üstünlük təşkil 
edir. Daha çox etnoqrafik xüsusiyyətləri xalq geyimlərində 
tapmaq olar. Geyimlərin istehsalı son zamanlara qədər kustar 
хarakteri daşıyırdı. Şərq slavyanları özləri kətan, çətənə, əkir, 
yun alır və dəri emal edirdilər. Şərq slavyanlarının əsas geyim 
tipi köynəklərdir. Kişilər dizə qədər, qadınlar isə daha uzun 
ətəkli köynəklər geyirdilər. Kişi köynəkləri birtipli – tunikli 
biçimdə olurdu. Yalnız rusların yaşadığı bir çox vilayətlərdə 
yanyaxa köynəklər geniş yayılmışdı. Qadın köynəklərində daha 
çox fərq nəzərə çarpırdı. Şərqi slavyan xalqlarının qadın baş 
örtükləri etnoqrafik baxımdan daha maraqlıdır. Qızların və ərli 
qadınların baş örtüklərində fərqli cəhətlər daha çoxdur. Qadın 
baş örtüyünün bağlanma qaydaları ən çox toylarda müşahidə 
olunurdu. Cənubi rus vilayətlərində, ukraynalılarda və 
beloruslarda baş yaylığından çələng düzəldirdilər. Bir çox 
mərkəzi vilayətlərdə baş örtüyünün özü bir növ çələngi 
xatırladırdı. Üst geyimləri daha universal xarakterdə idi. Bu 
mənada qadın və kişi geyimləri arasında böyük fərq nəzərə 
çarpmırdı. Ruslar, ukraynalılar və beloruslar rəsmən pravoslav 
kilsəsinə xidmət edirlər. Təqvim mərasimləri İvan Kupola 
bayramı, maslenitsa, troitsa, soçelnik təntənəli şəkildə qeyd 
olunur.  

ALMAN XALQLARI QRUPU: Bu qrupa aid olan xalqlar 
Şimali Atlantika adaları daxil olmaqla, Qərbi, Mərkəzi və 
Şimali Avropada yaşayırlar. Dil və mədəniyyətin bəzi 
xüsusiyyətlərinə görə bu xalqları iki böyük qrupa bölürlər: 
Şimali Alman (Skandinaviya) xalqları və Qərbi Alman xalqları. 

Skandinaviya xalqları qrupuna isveçlər, norveçlilər, 
danimarkalılar, islandiyalılar və fоrerlilər daxildirlər. 
Təsərrüfatda meşə sahəsi daha çox inkişaf etmişdir ki, bu da 
təbii-coğrafi şəraitlə əlaqədardır. İsveç xalqı öz milli kostyum-
larını müasir dövrdə yalnız toylarda geyir. Norveçlilərin milli 
geyimi “bunad” adlanır. Digər Skandinaviya xalqlarında 
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olduğu kimi danimarkalılarda da yun məmulatları geniş 
yayılmışdır. İslandiyalıların və farerlilərin ənənəvi mədəniyyəti 
Norveç mədəniyyətinə çox yaxındır.  

Qərbi Alman xalqları qrupuna almanlar, avstriyalılar, 
ingilislər, şotlandiyalılar, oleterlilər, alman-isveçrəlilər, 
lüksemburqlular, elzaslılar, lotaringiyalılar, flamandlar, 
hollandiyalılar və frizlər daxildir. Bu xalqlar arasında daha 
geniş yayılmış dillər alman və ingilis dilləridir. Bütün alman 
xalqının özünü adlandırdığı ad – Döyç (Döyçlənd – Döyç 
torpağı) ölkənin şimalında yaşayan tevton tayfasının adı ilə 
əlaqədardır. Qədimdə ölkənin cənubunda yaşayan aleman 
tayfasının adı ilə bir çox roman xalqları almanları Aleman 
adlandırır. İngilislər isə onları germanlar adlandırırlar. German 
xalqlarının ənənəvi məşğuliyyəti heyvandarlıq, əsasən, iri 
buynuzlu mal-qaranın saxlanması və əkinçilikdir. İngilislərin 
milli mətbəxi və milli bayramları daha maraqlıdır. İngilislərin 
milli xörəkləri rostbif və bifşteks bir çox ölkələrdə məşhurdur. 
Ənənəvi yaz bayramları, xüsusən, indi İngiltərədə yalnız bir 
gün qeyd olunan maslenitsa böyük rəngarəngliyi ilə seçilir. 
Həmin gün səhər saat 11-də kilsə zəngləri kəndin bütün 
əhalisinə blinaların bişirilməsinin başlanmasını xəbər verir. 
Niderland əhalisinin əksəriyyəti şəhərlərdə yaşayır. Almanlarda 
da təqvim bayramları böyük təntənə ilə qeyd edilir.  

ROMAN XALQLARI QRUPU: Bu qrupa italyanlar, 
italyan-isveçrəlilər, ispanlar, fransızlar, portuqaliyalılar, 
friullar, romaneşlər, ladinlər, korsikanlar, katalonlar, 
qalisiyalılar, rumınlar və moldovanlar daxildir. İtalyanların 
mənəvi həyatı müxtəlif ənənəvi bayramlarla zəngindir. Milad 
günü və yeni il bayramı geniş miqyasda keçirilir. İtalyanlar 
Yeni il günü evdə lazım olmayan çini və şüşə qabları, sınıq 
mebeli tullayırlar. İtaliyada ən böyük yaz bayramı karnaval 
hesab edilir. Karnaval gəzintiləri, adətən, fevral-mart aylarında 
keçirilir. Pasxa italyanların ikinci böyük yaz bayramıdır. 
İtalyanlarda ən məşhur yay bayramı San Covanni günüdür (24 
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iyun). İspanlarda ən çox sevilən təqvim bayramı Milad 
günüdür. İspaniyada katolok təqvimi ilə bütün müqəddəslərin 
günü hesab edilən 1 Noyabr günü böyük əhəmiyyətə malik 
bayramdır. İspanlar da ənənəvi olaraq çoxlu karnavallar 
keçirirlər. İspan bayramlarında hər zaman koorido (öküzlər 
döyüşü) keçirilir. 

KELT XALQLARI QRUPU: Bu qrupa irdandiyalılar 
(Şimali və Cənubi İrlandiyada), valliyalılar (Uelsdə), gellər 
(Şotlandiyada və Gebrid adalarında) və bretanlar (Fransada 
Bretan yarımadasında) daxildir. Keltlər Avropanın ən qədim 
sakinlərindən biridir. Keltlərdə daha çox nəzərə çarpan Laten 
mədəniyyətidir. Bu ad müasir İsveçrədə La Ten adlanan yerin 
adı ilə belə adlandırılır. E.ə. V-I əsrlərə aid edilən mədəniyyət 
Qərbi və Mərkəzi Avropada yayılmışdı. Bu mədəniyyət oturaq 
əhalinin mədəniyyəti idi ki, bunlarda da sinfi quldarlıq 
cəmiyyəti yaranırdı, sənətkarlıq və ticarət inkişaf edirdi, 
şəhərlər böyüyürdü. Dağlı gellər dizlərə qədər uzanan damalı 
yubka – kilt geyinirdilər. Hazırda bunlar şotland ənənəvi 
mədəniyyətinin simvolu olmuşdur. 

Yuxarıda qeyd olunan 4 böyük dil qruplarından başqa 
Avropada aşağıdakı xalqlar da yaşayır:  

BALTİK XALQLARI: Bu qrupa latışlar və litvalılar 
daxildir. Bu xalqlar, əsasən, Latviya və Litvada yaşayırlar. 
Qədim məşğuliyyətləri əkinçilik və heyvandarlıq olmuşdur. 
Latışların və litvalıların milli və mədəni həyatları çox oxşardır. 
Ənənəvi mədəniyyətin bir çox cəhətləri kimi latışlarda və 
litvalılarda xalq kostyumları çox oxşardılar. 

YUNANLAR: Balkan yarımadasının cənubunda və Egey, 
Aralıq, İoniya dənizlərinin adalarında, habelə, Kipr adasında 
Hind-Avropa dillərində danışan yunanlar yaşayırlar. Yunanlar 
qədim yüksək antik svilizasiyanın yaradıcıları hesab olunurlar. 
Ənənəvi yunan yaşayış evi tipləri müxtəlifdir. Əksər evlər 
birmərtəbəlidir. Evlərin pəncərə və aynabəndi, adətən, şərqə 
doğru yönəlmişdir. Ənənəvi xristian bayramları Milad günü, 
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Yeni il, pasxa ilə yanaşı yunanlar bütün Avropa xalqlarına 
məlum olan “may bayramı”, təbiətin yaz oyanışı ilə əlaqədar 
bayramlar da keçirirlər. 

ALBANLAR: Hind-Avropa dil ailəsinə daxil olan 
xalqlardan biri də albanlardır. Onlar özlərini “Şgiptor” 
adlandırırlar. Alban dili Hin-Avropa dil ailəsinə daxil olan, 
İlliriya və Frakiyalılara aid edilən yeganə dil olaraq qalmışdır. 
XII əsrdə müstəqil Alban dövləti olan Ayberlər dövləti 
yaranmışdı. Alban kəndlilərinin ənənəvi məşğuliyyəti köçmə 
qoyunçuluqdur. Əkinçilikdə taxılçılıq əsas yer tutur. Albanların 
kənd məskənləri 3 tiplidir: dağınıq, yığcam və müasir küçəvari 
poan quruluşlu evlər. Albaniyada əhalinin əksəriyyəti 
müsəlmandır. Albaniyada Milad günü (25 dekabr), “Yaz günü” 
(1 və 14 mart) və Müqəddəs Georgi günü (23 aprel) təntənəli 
surətdə keçirilir. Albaniyada Müqəddəs Georgi günü (23 aprel) 
həm xristianlar, həm də müsəlmanlar tərəfindən qeyd edilir. 

MALTALILAR: Maltalılar Avropada yeganə Semit dilli 
xalqdır. Onlar Aralıq dənizində Malta və Qotso adalarında 
məskunlaşmışlar. Əsas məşğuliyyətləri əkinçilikdir. Otlaqların 
azlığı heyvandarlığı məhdudlaşdırır. İqlim Maltada ildə 2-3 
dəfə məhsul götürməyə imkan verir. Maltalıların mənəvi 
həyatında katolosizm çox böyük rol oynayır. 

FİN-UQOR XALQLARI: Avropa qitəsindəki xalqların 
bir hissəsi Fin-Uqor qrupuna daxildir. Bu xalqlar Avropaya 
Ural dağı ətrafından gəlmişlər. Avropanın Fin-Uqor qrupu 
xalqlarına finlər, saamlar, estonlar, mordvalar, udmurtlar, 
marilər, komilər, karellər, vepslər və macarlar daxildir. Finlər 
Finlandiyada, estonlar Estoniyada, macarlar isə Macarıstanda 
məskunlaşmışlar. Digər xalqlar: saamlar Finlandiya və 
Norveçin şimal vilayətlərində, mordva, udmurt, marilər, 
komilər, karellər və vepslər Rusiyanın şimal və Volqayanı 
rayonlarında məskunlaşmışlar. Macarlar katolikdirlər. Fin 
tayfalarının birləşməsi XIV əsrdə başa çatmışdır. Estonların 
ənənəvi mədəniyyəti digər Pribaltika xalqlarınınıı 

www.behruzmelikov.com



_______________Milli Kitabxana______________ 

 69

mədəniyyətinə bənzəyir. Saamlar monqoloid irqinə 
mənsubdurlar. Dini əqidəyə görə Volqayanı ərazinin fin dilli 
xalqları pravoslav xristianlardır. 

AZƏRBAYCAN  ETNOQRAFİYASI 
Azərbaycanlılar Qafqaz regionunda say etibarilə yerli 

xalqlar arasında birinci ümumilikdə is,ə ruslardan sonra ikinci 
yerdə dururlar. Azərbaycan Respublikası əhalisinin sayı 8,3 
milyondur. Azərbaycanda 8 milyondan çox azərbaycanlı yaşa-
yır. Bundan başqa azərbaycanlılar Gürcüstanda, Mərkəzi Asiya 
və Qazaxıstanda, Rusiyada, Türkiyədə böyük qruplar halında 
yaşayırlar. Dünyada hazırda 50 milyondan çox azərbaycanlı 
yaşayır. Azərbaycan çoxmillətli ölkədir. Burada azərbaycan-
lılarla yanaşı çoxlu miqdarda etnik qruplar: ləzgilər, avarlar, 
saxurlar, rutullar, udinlər, xınalıqlar, qrızlar, buduqlar, 
gürcülər, talışlar, tatlar, türklər, ruslar, ukrainlər, belaruslar və 
digər хаlqlаr yaşayırlar. Azərbaycanda subetnoslar еtnоqrаfik 
qruplаr da yaşayır: ayrımlar, padarlar, şahsevənlər və s. bu cür 
subetnoslara aiddir. Bu subetnosların dili Azərbaycan dilidir. 
Еtnik qruplаr tаtlаr, tаlışlаr, kürdlərin dilləri – Аvrоpа dil 
аiləsinin İrаn budаğınа аiddir. Qafqaz dilli xalqlar isə ləzgilər, 
avarlar, saxurlar, udinlər, buduqlar, qrızlar, xınalıqlar, 
yengiloylardır ki, bunlar da başlıca olaraq Azərbaycanın şimal-
şərq və şimal-qərb rayonlarında məskunlaşmışlar. 

Azərbaycan dili türk dillərinin cənub-qərb qrupuna daxil 
olmaqla 4 dialekt toplusuna və bir çox şivələrə bölünür. 4 
dialekt qrupu aşağıdakılardır: 

1) Şərq qrupu: Quba, Bakı, Şamaxı dialektləri; Lənkəran 
və Muğan şivələri daxildir; 

2) Qərb qrupu: Qazax, Gəncə, Qarabağ dialektləri; Ayrım 
şivəsi daxildir; 

3) Şimal qrupu: Şəki dialekti; Zaqatala-Qax şivəsi;  
4) Cənub qrupu: Təbriz, Naxçıvan, Ordubad dialektləri; 

İrəvan şivəsi.  
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ƏKİNÇİLİK VƏ MALDARLIQ:  Azərbaycanın təbii-
coğrafi şəraiti ta qədimdən burada əkinçilik mədəniyyətinin 
inkişaf etdirilməsi üçün əlverişli imkan yaratmışdır. Arxeoloji 
materiallar təsdiq edir ki, burada dəmyə və süni suvarmaya 
əsaslanan dənli bitkilər əkinçiliyi ilə yanaşı bağçılıq, 
üzümçülük və digər əkinçilik sahələri inkişaf etdirilirdi. 
Əkinçilik sistemi iki üsulla aparılırdı: dəmyə və suvarma 
əkinçiliyi. Bir qayda olaraq su çıxarılması mümkün olmayan 
əlvеrişli sahələrdə dəmyə əkinçiliyi tətbiq olunurdu. Subasar 
ərazilərdə isə suvarma əkinçiliyi geniş yayılmışdı. Qədim 
vaxtlardan Azərbaycanda yazlıq və payızlıq əkin sistemi tətbiq 
edilirdi. Bu sistem taxil əkinlərinə daha çox tətbiq edilir. 
Payızlıq taxıla daha çox üstünlük verilir. Taxıl bitkilərindən, 
əsasən, sarı buğda, ağ buğda, qaraqılçıq, xırda buğda, qırmızı 
buğda, kərə buğda üstünlük təşkil edir.  

Azərbaycanda müxtəlif çəltik növləri yetişdirilirdi. Ən 
geniş yayılan çəltik növləri ənbərbu, sədri, çiləyi, çampo, 
marağa, əkülə, şabran, şəril sarıqılçıq, qırmızıqılçıq və 
başqalarıdır. Çəltik bitkisinin müxtəlifliyi onun qədim tarixə 
malik olduğunu sübut edir. Azərbaycanın ayrı-ayrı zonalarında 
çəltik becərilən sahələr xır, zəmi, bicar və s. adlar altında 
tanınır. Toxum səpilmiş bu sahələr, demək olar ki, məhsulun 
yetişməsinə qədər suyun altında olur. Digər dənli bitkilərə 
nisbətən çəltiyin suya təlabatı daha böyükdür. 

Qədim əkinçilik mədəniyyətinə malik olan Azərbaycan 
özünün bostan-dirrik məhsulları ilə də məşhurdur. Bakı, Ərəş 
və Göyçay qəzalarında XIX əsrdə bostançılıq daha çox inkişaf 
etmişdir. Muğan ərazisində daha çox qarpız yetişdirilməsi ilə 
məşhurdur. Lənkəranda 23 adda dadlı qovun yetişdirilirdi. 
Abşeronda məşhur Qala və Zirə qarpızları yetişdirilirdi. 

Azərbaycanın ənənəvi təsərrüfat bitkilərindən biri də 
pambıq olmuşdur. Pambıqçılıq Azərbaycan kənd təsərrüfatının 
elə sahələrindən idi ki, burada sahibkarlar artıq muzdlu əməyin 
tətbiqinə üstünlük vermişlər. Muzdlu işçilər, əsasən, Cənubi 
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Azərbaycandan və Dağıstandan gələnlər, o cümlədən, 
Azərbaycanın öz daxili vilayətlərində yaşayan torpaqsız 
kəndlilər olmuşlar.  

XIX-XX əsrlərdə tütünçülük də əsas sahələrdən biri 
olmuşdur. Azərbaycanda tütünçülüyün inkişafına təsir göstərən 
ən əsas amillərdən biri xaricdən gətirilən tütün üzərinə qoyulan 
gömrük xərcinin artması olmuşdur.  

Abşeron kəndlərində ən qiymətli bitki növlərindən olan 
zəfəran yetişdirilməsi əsas sahələrdən biridir. Abşeronun 
kəndində bu bitkinin yetişdirilməsinə üstünlük verirlər. 

Azərbaycan toxucularının boyaq maddələrinə olan 
ehtiyacını ödəmək məqsədilə Quba, Göyçay və Lənkəran 
ərazilərində qırmızı boya əkinçiliyi xeyli inkişaf etmişdi. Lakin 
XIX əsrin 70-ci illərində alizarinin kəşfi bu bitkiyə olan 
ehtiyacı azaltdığından qırmızı boyanın istehsalı sürətlə azaldı. 

Azərbaycanda ipəkçilik də bir təsərrüfat sahəsi kimi 
qədim tarixə malikdir. Mingəçevirdə arxeoloji abidələrinin 
verdiyi məlumata görə, hələ e.ə. II-I əsrlərdə yerli sakinlər 
pambıq, kətan və yun parçalarla yanaşı ipək parçalardan da 
istifadə etmişlər. XIX əsrdə ipək istehsalına görə Nuxa qəzası 
birinci yeri tuturdu. İpəkçilikdə barama qurduna xidmətin 
təşkilinin böyük rolu və əhəmiyyəti olmuşdur.  

Azərbaycanda mühüm təsərrüfat sahəsi kimi bağçılıq və 
üzümçülük də əsas yer tutur. Bu təsərrüfat sahəsinin tarixi 
Tunc dövründən başlayır. Tarixi mənbələrdə Azərbaycan 
meyvələrinin şöhrəti haqqında geniş məlumatlara rast gəlinir. 
Azərbaycan üzümünün şöhrəti Rusiya və Avropa ölkələrinə 
yayılmışdır. Azərbaycanda 4 cür tənək becərmə üsulu 
olmuşdur: 1) Tənəklə bilavasitə qumlu sahələrdə öz kökü 
üstündə bitib inkişaf edir (Abşeron); 2) Tənəklər ağacların 
gövdəsinə, budaqlarına sarınan vəziyyətdə inkişaf edir; 3) Lək 
üsulu – tənəklərin üstü qışda torpaqla örtülür (Naxçıvan); 4) 
Tənəklər bir-biri ilə əlaqələndirilən yerdə basdırılmış payalara 
qaldırılır (Gəncə-Qazax).  
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Əkinçiliklə yanaşı iqtisadiyyatın əsasını təşkil edən 
təsərrüfat sahələrindən biri də maldarlıq olmuşdur. 
Azərbaycanda ipəkçilik, arıçılıq, ovçuluq və balıqçılıq da 
mövcud olmuşdur. Oturaq maldarlıq, əsasən, düzən ərazilərdə 
− Kür, Gəncəbasar və Xəzər ovalıqlarında yayılmışdır. 
Maldarlığın köçmə otlaq forması da geniş yayılmışdır. Köçmə 
təsərrüfat sistemi üç təbii zonanın – düzən, dağlıq və dağətəyi 
ərazilərin yem ehtiyatından və iqlim şəraitindən səmərəli 
istifadə olunmasına əsaslanır. Azərbaycan maldarları bir qayda 
olaraq öz heyvanlarını noyabr ayının ortalarından mart ayının 
ortalarına qədər qışlaqlarda saxlayırlar. Bundan sonra 
yaylaqlara köç edilir. Köç və onunla əlaqədar olan digər xərclər 
maldar əhalinin illik büdcəsinin əhəmiyyətli hissəsini təşkil 
edir. Qoyunçuluq təsərrüfatı Azərbaycan maldarlığının ən 
gəlirli sahələrindən biridir. İkinci mühüm sahə iri buynuzlu 
mal-qaranın saxlanmasıdır. Maldarlıqla atçılıq da mühüm yer 
tutur. 

Kənd təsərrüfatının mühüm sahələrindən biri arıçılıqdır. 
Bu sahə, əsasən, Gədəbəy, Xanlar, Quba, Qusar, Şəki, 
Zaqatala, Daşkəsən, Şamaxı və Astara rayonlarında inkişaf 
etmişdir. 

Ev peşəsi və sənətkarlıqda əsas yeri gön-dəri istehsalı, 
dekorativ-tətbiqi sənət, xalçaçılıq, ağacişləmə, metalişləmə, 
daşişləmə, dulusçuluq, toxuculuq tutur.  

YAŞAYIŞ MƏSKƏNLƏRİ: Azərbaycanın kəndləri 4 
tipdir: Yol kənarı; Çay kənarı; Düzən; Şəhər ətrafı kəndləri. 
Azərbaycan kəndləri öz quruluşuna görə də 4 qrupa bölünür: 
Koma-koma; Yığcam; Küçəvari; Pərakəndə formalı kəndlər. 
Bundan başqa yaşayış məskənlərinin kənd, şenlik, oba kimi 
tarixən qərarlaşmış ictimai-iqtisadi formaları da vardır.  

Geneoloji baximdan yaşayış məskənləri monogen və 
poligen xarakterli idi. İri yaşayış məskənləri ayrı-ayrı 
məhəllələrə bölünərək, az-çox dərəcədə öz ənənəvi nəsli və 
patronimik xüsusiyyətlərini saxlayırdılar. 
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Əhalinin təsərrüfat ənənələri, mövcud inşaat materialı, 
iqtisadi güzəran və etnik xüsusiyyətlər yaşayış evlərinin forma 
və tip müxtəlifliyinə çox böyük təsir göstərən amillərdir. 

Azərbaycan əhalisi qədim dövrlərdən bəri başlıca olaraq 
əkinçilik və maldarlıqla məşğul olduğundan belə həyat tərzinə 
uyğun olaraq daimi və mövsümi xarakterli yaşayış evləri inşa 
edirdilər. 

GEYİMLƏR: Azərbaycanda natural və yarımnatural fərdi 
kəndli təsərrüfatının uzun müddət ərzində davam etməsi 
müxtəlif səciyyəli geyim tiplərinin yaranmasına təsir 
göstərmişdir. Bir qayda olaraq qapalı təsərrüfat formasında 
istifadə üçün zəruri olan geyim materialları (gön-dəri, ipək, 
pambıq, yun) hər bir ailənin öz fərdi təsərrüfatında hazırlanırdı. 

Milli qadın geyim kompleksinə üst və can köynəkləri, 
cüttuman, taybalaq, darbalaq, zıbını (gödəkcə), çəpgən, 
çərkəzi, ləbbadə, nimtənə, küləcə, katıbı, kürdü, çalma, arxalıq, 
çutqu, ləçək, örpək, kəlağayı, başmaq, çust, corab, kəmər və 
müxtəlif bəzək növləri daxildir. Ənlik, sürmə və vəsmə kimi 
kosmetik vasitələr, habelə, xına və rəng Azərbaycan 
qadınlarının məişətində az yer tutmamışdır.  

Ənənəvi kişi geyimləri tuniki və doğrama biçimli can və 
üst köynəklərindən, şalvardan, arxalıq, çuxa və papaqdan, 
habelə, müxtəlif ayaqqabı növlərindən ibarətdir. Yapıncı və 
kürk geniş yayılmış geyim tipləri olmasa da, əhalinin müəyyən 
təbəqələri bundan geniş istifadə etmişdir. Toqqa və qurşaq 
geyim kompleksini tamamlayan başlıca mədəni amillərdir. 

MİLLİ YEMƏKLƏR: Azərbaycan xalq yeməkləri və 
içkilər maddi mədəniyyətin mühüm tərkib hissəsi kimi öz 
müsbət ənənələrini dövrdən-dövrə keçirərək dəyişikliyə məruz 
qalmış və daha da zənginləşmişdir. Ərzaq məhsulları iki 
tərkibə qruplaşdırılır: A) Bitki mənşəli məhsullar: 1) Çörək 
məhsulları;  2) Meyvə-tərəvəz məhsulları; B) Heyvan mənşəli 
məhsullar: 1) Ət xörəkləri; 2) Süd məhsulları. Oturaq həyat 
tərzi keçirən əhali, əsasən, əkinçilik bitkilərinə və tərəvəz 
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növlərinə, onlardan hazırlanmış ərzaq məhsullarına üstünlük 
verirdisə, maldarlıqla məşğul olan əhali isə ət və süd 
məhsullarına üstünlük verirdi.   

Undan həm çörək, həm də müxtəlif xəmir xörəkləri 
hazırlayırlar. Bunlara misal olaraq xəngəl, xəşil, quymaq, 
umac, əriştə, həsi (qındı) və başqalarını göstərmək olar. 
Xəngəlin əsas növləri sulu və quru xəngəl növləridir. Gəncə-
Qazax zonasında xəngəl xörəyi daha çox bişirilir. Burada 
“qurut xəngəli” adlı xörək quru xəngəl növünün adı kimi 
tanınmışdır. 

Azərbaycan milli xörəklərinin xeyli hissəsi düyüdən 
hazırlanır. Düyüdən 50 növ plov hazırlayırlar. Azərbaycan 
mətbəxində quş əti və balıq məhsulları da əhəmiyyətli yer 
tutur. 

Maldarlıq geniş yayılmış ərazilərdə süd məhsulları, qatıq, 
pendir, xama, qaymaq geniş istifadə olunur. Pendirlər müxtəlif 
növdə olur. Bakı, Zuvand, Gəncə, Qazax, Qarabağ, Talış, 
Quba-Qusar, Şirvan pendirləri bir-birindən fərqləndirilir. Ət 
xörəkləri, əsasən, payız və qış aylarında süfrədə əsas yeri tutur. 
Yerli qadınlar kəsilmiş heyvanın baş-ayağından kəllə-paça 
bozbaşı da hazırlayırlar. Bu xörək xalq təbabətində üstünlük 
verilən qida növlərindən biridir.  

Azərbaycan yeməkləri iki qrupa ayrılır: mərasim 
yеməkləri və gündəlik yeməkləri. Mərasim yeməkləri bayram 
günlərində, toylarda, yasda və digər məişət işlərində hazırlanır. 
Gündəlik yeməklər isə səhər, günorta və axşam yeməklərindən 
ibarətdir. 

Azərbaycan süfrəsinin ənənəvi içki növləri də vardır. 
Bunlar soyuq və isti içki növləridir. Soyuq içki növlərinə su, 
şərbət, ayran, atılama və çeşidli şirələr aiddir. İsti içki növlərinə 
daha çox çay aiddir.  

NƏQLİYYAT  VASİTƏLƏRİ: Azərbaycanda başlıca 
olaraq quru və su yolları, dəmir yolları əsas əhəmiyyətlidir. 
Azərbaycanda xalq nəqliyyat vasitələri 4 qrupa ayrılır: Piyada; 
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Minik-yük; Təkərsiz; Təkərli nəqliyyat vasitələri. Su nəq-
liyyatının da müxtəlif növləri vardır. 

AİLƏ:  Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qurulmasına 
qədər patriarxal ailə ukladının güclü qalıqları saxlanılır və 
bunlar bütünlüklə şəriət qanunları çərçivəsində nizama 
salınırdı. Başlıca ailə formaları monoqam və patriarxal ailə 
nikаh formaları idi. Azərbaycanın ailə münasibətlərində iki 
forma – ekzoqamiya və endoqamiya gеniş yаyılmışdır. 
Endoqamiyanın kroskuzen, ortokuzen, sororat kimi nigah 
qaydalarına riayət olunur.  

ŞƏHƏR MƏDƏNİYYƏTİ: Azərbaycanda qədim 
dövrlərdən bəri şəhər mədəniyyəti formalaşmış və inkişaf 
etmişdir. Hal-hazırda Qafqazın ən böyük şəhəri olan Bakıda 2 
milyondan çox əhali yaşayır. Azərbaycanda Gəncə, Sumqayıt, 
Mingəçevir, Şəki, Şuşa və digər iri şəhərlər də mövcuddur. Bu 
şəhərlərdə, əsasən, sənayenin müxtəlif sahələri inkişaf etdirilir.  

MƏNƏVİ  MƏDƏNİYYƏT: Mədəniyyət tarixi də 
insanların öz tarixi qədər qədimdir. Etnoqraflar, adətən, 
mədəniyyət anlayışını maddi və mənəvi mədəniyyət tiplərinə 
bölürlər. Maddi mədəniyyət elementlərinə yuxarıda qeyd 
etdiyimiz nəqliyyat və yükdaşıma vasitələri, yaşayış 
məskənləri, evlər və təsərrüfat tikintiləri, yeməklər və içkilər, 
geyimlər və bəzəklər, o cümlədən, əmək alətləri, qab-qacaqlar 
və s. daxildir. Mənəvi mədəniyyət anlayışına insanın zehni 
əməyi nəticəsində yaradılan bütün şeylər daxildir. Bunlar, 
əsasən, adət və ənənələr, elm, din, fəlsəfi görüşlər, xalq 
yaradıcılığı nümunələri, ədəbiyyat, incəsənət, müxtəlif inam və 
etiqadlardır.  

Mənəvi mədəniyyətin xüsusi sahəsi kimi şifahi xalq 
yaradıcılığının qədim tarixi vardır. Xalqın keçmiş tarixini, 
məişətini, təsərrüfat sahələrini əks etdirən folklor materialları 
əsrlər boyu ağızdan-ağıza keçib dillər əzbəri olmuş və gələcək 
nəsillər üçün həmişə mühüm tərbiyəvi rol oynamışdır. 
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Xalq yaradıcılığı çox zəngin və geniş əhatəlidir. 
Əfsanələr, əsatirlər, lətifələr, xalq mərasim və adətləri, nağıllar, 
dastanlar, bayatılar, laylalar, oxşamalar, sayaçı sözləri, 
holavarlar, atalar sözləri, məsəllər, tapmacalar və s. bir tərəfdən 
xalqın ictimai həyat tərzini, onların sosial zülmə və yadellilərə 
qarşı mübarizə motivlərini əks etdirmiş, digər tərəfdən ailə-
məişət məsələlərini, Vətənə, elə-obaya, əməyə dərin məhəbbət 
hissini əks etdirmişdir. 

Qədim Azərbaycan nəğmələri xüsusi əhəmiyyətlidir. Bu 
nəğmələrdə əhalinin təsərrüfat və məişət həyatı xüsusi ilə öz 
əksini tapmışdır. 

Xalq milli bayramlarda öz adət-ənənəsini daha yaxşı 
biruzə verir. Novruz bayramı ərəfəsində həyət-baca təmizlənir, 
ev silinib-süpürülür, hamı təzə və şux geyinib bayram əhval-
ruhiyyəsində olur. İnama görə, həmin gün bütün küsülülər 
barışmalı, düşmənçilik aradan qaldırılmalıdır.  

Xalq yaradıcılığında səhnələşdirilmiş oyunların, 
tamaşaların böyük rolu olmuşdur. Açıq havada keçirilən və 
böyük tərbiyəvi əhəmiyyət daşıyan bu oyunlara böyük 
tamaşaçı kütləsi baxır. “Kos-kosa”, “xan-xan”, “maral oyunu”, 
“kosa və gəlin”, “kilim arası” kimi xalq oyunları öz mənşə 
kökləri ilə qədim Şərq xalqlarının mədəniyyətləri ilə səsləşir. 
Vaxtilə Azərbaycanın Bakı, Şuşa, Şamaxı, Gəncə və Ordubad 
şəhərlərində geniş şöhrət qazanmış “zorxana” yarışlarını da 
xalq oyunlarına aid etmək olar. Burada pəhləvanlar xüsusi 
libaslar geyərək bir-birilə yarışır, qurşaq tutur, güləşir, daş 
qaldırır, öz güclərini sınayırdılar. 

Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində bu günə qədər də bəzi 
yerlərdə qorunub saxlanılmış xalq oyunları qədim tariximizin 
bir hissəsi olmaqla insanların mənəvi aləminin 
formalaşmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Odur ki, 
onların bütöv Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələri üzrə tədqiqi 
həm də mənəvi irsin qorunub saxlanılması baxımından 
qiymətlidir. 
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Azərbaycanda, əsasən də Gəncə-Qarabağ bölgəsində 
yayılmış qədim xalq oyunları içərisində canbaz (akrobat), şatır 
(qaçışla məşğul olan adam), ipatdı, sədağ (ox), qolça, kaman, 
dozu mərə, beş daş, duvaqtapma, mil oynatmaq, daş qaldırmaq 
və s. geniş yayılmışdır. Xüsusilə, Novruz bayramı günlərində 
Gəncə-Qarabağ bölgəsinin dağ kəndlərində cıdır, müxtəlif 
idman oyunları, güləş, nizə tullamaq, oxatma, tonqal üstündən 
hoppanmaq, papaq oyunu və s. yarışlar keçirilir.  

Gəncə-Qarabağ bölgəsində çovkan oyunu da geniş 
yayılmışdır. Çovkan uzunluğu 1 – 1,25 metrə qədər olan, başı 
əyri çömçəvari əl ağacıdır. Bu oyun zamanı oyunçular iki 
qrupa ayrılıb əllərinə çomaq götürürlər. Çomaqların ucu qövs 
şəklində əyilmiş və nadir ipək torlarla hörülmüş olur. 
Meydanın ortasında top yuxarı atılır, oynayanlar qışqıra-qışqıra 
topun üstünə atılıb, onu ələ keçirməyə və rəqibin qapısı 
(çuxuru) tərəfə aparmağa çalışırlar. Bu oyun meydançada ya at 
üstündə, ya da piyada keçirilir. Meydançanın qarşı tərəfində 
bir-birindən müəyyən məsafədə aralı oyunçuların topu atması 
üçün iki çuxur qazılırdı. Top ağacdan, yaxud içərisinə at tükü 
doldurulmuş materialdan hazırlanırdı. Oyunda atla iştirak 
edənlər bütün oyun ərzində at üstündə olmalı idilər. 

Adətən, yoxsullar, atı olmayanlar piyada oyun keçirirdilər. 
Gəncə-Qarabağ bölgəsində piyada oyun daha geniş 
yayılmışdır.  

Gəncədə yaşayıb yaratmış Nizami Gəncəvinin “çovkan” 
oyununu öz əsərində təsvir etməsi bu oyunun Azərbaycanda 
geniş yayıldığını təsdiq edir. Bu haqda şair “Xosrov və Şirin” 
poemasında yazır: 

Dişi aslan kimi yetmiş nəfər qız, 
Şirinin yanına gəldi qayğısız. 
… Çovkan oynamaqda çox çevikdilər 

         Göydən qapırdılar topu müxtəsər [30, s.121]. 
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Nizami Gəncəvi “Şərəfnamə” əsərində çovkan 
oyununun hələ qədimlərdən təşəkkül tapdığını, Əhəmənilər 
dövründə isə daha geniş şöhrət tapdığını yazmışdır. 

   Çovkan oyunu haqqında Dədə Qorqud dastanında, 
Əvhədi Marağayi, Qətran Təbrizi, Xaqani Şirvani, Zülfüqar 
Şirvaninin, eləcə də səyyah Övliya Çələbinin, “Siyasətnamə” 
əsərinin müəllifi Xacə Nizamülmülkün, Nəsiminin, 
M.P.Vaqifin, M.V.Vidadinin və başqalarının əsərlərində geniş 
məlumatlar vardır. 

Məmməd Səid Ordubadinin “Qılınc və qələm” romanında 
da XII əsrdə Bağdadda “Top və çovkan” oyunu üzrə yarışlar 
təşkil edildiyi göstərilmişdir. Bu yarışda dünyanın bir çox 
ölkələrindən 200-dən artıq atçapan iştirak etdiyi göstərilmişdir. 
Ermitajda saxlanılan və üzərində “çovkan” oyunu təsvir edilən 
vaza bu oyunun Azərbaycanın Qərb bölgəsində geniş 
yayılmasından xəbər verir. A.Yakubovski “Musiqiçilər təsvir 
edilmiş vaza və Polo oyunu” adlı məqaləsində qeyd edir ki, bu 
gözəl abidənin Asiyanın hansı vilayətində yaradılmasını demək 
çətindir. Ancaq bu XII əsrə aid vaza olduğuna görə üzərində 
çomaqla “çovkan” oynayan 6 atlının və oyun zamanı topu 
götürən nökərin piyada fiqurunun təsviri Nizami Gəncəvinin 
təsvir etdiyi çovkan oyununa yaxın olması belə güman etməyə 
əsas verir ki, vaza Gəncə-Qarabağ bölgəsində hazırlanmışdır. 

Gəncə-Qarabağ bölgəsində də geniş yayılmış çovkan 
oyunu sonradan Azərbaycandan Hindistana və İngiltərəyə 
keçmişdir. Elə Avropada da bu oyunu sevən ilk ölkə İngiltərə 
olmuşdur. XIX əsrin ortalarında ingilislər Hindistanda çovkan 
oynayan atlıları görmüşdülər. Oyun ingilisləri maraqlandırmış, 
onlar hindlilərdən oyun qaydalarını öyrənmişdilər. Sonralar 
ingilislərin özləri bu oyunla məşğul olmuş və onu “Polo” 
adlandırmışdılar. Hətta 1908-1920-ci illərdə keçirilən 
olimpiadalarda ingilislər, 1924-1936-cı illərdə keçirilən 
oyunlarda isə argentinalılar qalib gəldilər. 
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Azərbaycanda ən geniş yayılmış qədim oyunlardan biri 
də “Baharbənd” və “Papaq” oyunudur. Baharın əvvəllərində 
atçapanlar xüsusi çəmənliyə toplaşır və “Baharbənd” oyununa 
hazırlaşırdılar. Gəncə-Qarabağ bölgəsində bu oyun xüsusi 
təmtəraqla keçirilirdi. Şuşada Cıdır düzü adlanan yerin olması 
da buna sübutdur. Oyun zamanı atı çapa-çapa papağını, 
silahını, kəmərini, xəncərini, çuxasını, arxalığını, 
ayaqqabılarını ardıcıllıqla əynindən çıxarır. Atçapan nəzərdə 
tutulmuş yerdə atı geriyə sürür və sürəti azaltmadan yerə 
atılmış əşyaları yığıb dəyişir. Finişə hamıdan tez çatan qalib 
hesab olunur.  

“Baharbənd” oyunu, əsasən, kələ-kötürlü yerlərdə 
keçirilirdi. Əyri-üyrü dar cığırlarla at çapmaq gəncdən yüksək 
məharər və cəsarət tələb edirdi. Gəncə-Qarabağ zonasında bu 
oyun daha geniş yayılmışdı.  

“Papaq” oyunu maraqlı, zarafatla keçən oyunlardan biri 
idi. Bu oyunda öz papağını saxlayan və oyunun digər 
iştirakçılarının başından iki və daha çox papaq götürən atlı 
qalib hesab edilirdi. 8-12 atlı arasında bir qız olur. O, üzünə 
yaylıq örtür və toxunulmaz hesab edilir, lakin öz yoldaşlarının 
papağını götürmək hüququna malik olur. Papaqsız qalan 
məğlub atlılar atdan düşürlər.  

Xalqımızın mənəvi mədəniyyətində xalq musiqi 
yaradıcılığının xüsusi yeri vardır. Ustad xanəndələr muğam 
musiqisi əsasında şöhrət qazanmışlar. Dahi Nizami hələ orta 
əsrlərdə mövcud olan muğam mədəniyyətinə öz münasibətini 
“Xəmsə”sində dəfələrlə bildirmiş və 8 qədim muğam növünün 
adını çəkmişdir. Nizami Gəncəvi ona bəlli olan yüzə qədər xalq 
mahnılarından 30-nun adını çəkmiş, 32 musiqi alətindən bəhs 
etmişdir. Azərbaycan xalq musiqi alətləri simli, nəfəsli və zərb 
alətləri olmaqla üç qrupa ayrılır. Ən geniş yayılmış simli 
alətlərdən qopuz, saz, tar, kamança və s. göstərmək olar. 
Azərbaycanda aşıq yaradıcılığı da özünəməxsus yer tutur. 
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Azərbaycan xalq rəqs sənəti də yüksək dərəcədə inkişaf 
etmişdir. “Ceyranı”, “İnnabı”, “Uzun dərə”, “Bənövşə”, 
“Lalə”, “Mirzeyi”, “Tərəkəmə”, “Vağzalı” kimi oyun havaları 
xalqın ruhunu oxşayır. Kollektiv rəqs növlərindən olan “Yallı” 
Azərbaycanda qədim rəqslərdən biridir. Yalnız kişilərin iştirak 
etdiyi “Cəngi” və “Zorxana” rəqsləri dözümlülük, cəsarət və 
çeviklik tələb edən rəqs növləridir.  
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ЕTNОQRАFIK MƏKTƏBLƏRIN YАRАNMАSI və 
INKIŞАFI 

 
Еtnоqrаfiyа dünyа хаlqlаrının həyаt və  məişətindən 

bəhs еdən еlmdir. Еtnоqrаfiyа аntrоpоlоgiyа, аrхеоlоgiyа, 
dilçilik, fоlklоrşünаslıq, cоğrаfiyа və digər еlmlərlə əlаqəlidir. 
İlk еtnоqrаfik biliklər tаriхin qədim və оrtа əsrlər dövründə 
əldə еdilmişdir. 

Еtnоqrаfik məktəblərin yаrаnmаsındа isə filоsоf, 
mааrifçi və еnsiklоpеdiyаçılаrın bахışlаrı mühüm rоl 
оynаmışdır. Utоpik sоsiоlist J.Russоnun «Bərаbərsizliyin 
mənşəyi və əsаslаrı hаqqındа mühаkimə» (1755) və «İctimаi 
sаziş və yа siyаsi hüquqlаrın prinsipləri» (1762), ingilis 
iqtisаdçısı А.Smitin «Хаlqlаrın təbiəti və sərvət tоplаmаq 
səbəbləri» (1776) аdlı əsərlərində хüsusi mülkiyyət əsаs 
götürülmüşdür. 

S.Dеjnyоv və V.Аtlаsоvun Urаldаn şərqdə yаşаyаn 
аbоrigеn хаlqlаr -kоryаklаr və itеlmеnlər hаqqındа məlumаtlаrı 
böyük əhəmiyyət kəsb еdir. 

Rusiyаnın 1675-1677-ci illərdə Çində оlmuş səfiri 
А.Spаfаrinin «Çin dövlətinin təsviri» və «Аmurun təsviri», 
Q.Nоvitskinin «Оstyаk хаlqlаrı hаqqındа qısа təsvir» (1715), 
rus səyyаhı S.Krаşеninikоvun 1737-1741-ci ildə yаzdığı, 
«Kаmçаtkа tоrpаğının təsviri», M.Lоmоnоsоvun «Rusiyаnın 
qədim tаriхi» və «Şəcərənin qısа səlnаməsi» əsərlərinin də 
хüsusi yеri vаrdır. 

M.Lоmоnоsоv, Lеpjохin, P.Pаllаs və S.Qmеlinin 
еkspеdisiyаlаrının mаtеriаllаrı əsаsındа 1776-1788-ci illərdə 
«Rusiyа dövlətində yаşаyаn хаlqlаrın təsviri» аdlı оlduqcа 
mаrаqlı bir kitаb nəşr оlunmuşdur. Mоskvа Univеrsitеtinin 
prоfеssоru S.Dеnitski «Аilənin və хüsusi mülkiyyətin 
mənşəyi» (1775) əsərində аiləyə və хüsusi mülkiyyətə 
cəmiyyətin tаriхi inkişаfı ilə sıх əlаqəli, dəyişən və inkişаf еdən 
bir hаdisə kimi bахmışdır. ХVIII əsr tаriхşünаslığındа 
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А.N.Rаdişеvin rоlu böyükdür. Оnun fərdilik prinsiplərini izаh 
еdərək təklikdə yаşаmаğın ölümlə nəticələnəcəyini yəqin 
еtməsi və kоllеktivçilik hаqqındа fikirləri də mаrаq dоğurur. 

ХVII-ХVIII əsrlərdə istər qərbdə, istərsə də Rusiyаdа 
ibtidаi icmа tаriхinin öyrənilməsi sаhəsində еtnоqrаfik və tаriхi 
mаtеriаllаrın tоplаnmаsındа mühüm nаiliyyətlər qаzаnılmışdı. 
Bununlа bеlə qеyd оlunаn dövrdə еtnоqrаfiyа bir еlm kimi hələ 
fоrmаlаşmаmışdı. Bu еlm müstəqil bir sаhə kimi yаlnız ХIХ 
əsrin оrtаlаrındа Qərbi Аvrоpа və Аmеrikа ölkələrində 
təşəkkül tаpmаğа bаşlаmış, ХIХ əsrin 60-70-ci illərində isə 
müхtəlif ölkələrdə еtnоqrаfik təşkilаt və cəmiyyətlər yаrаn-
mışdır. İngilis еtnоqrаfı Tоms еtnоqrаfiyаnı fоlklоr 
аdlаndırmışdır (fоlk-хаlq, lоr-bilik dеməkdir). 

Еtnоqrаfiyа еlminin inkişаfındа 1607-ci ildə yаzıçı 
İ.Zоmmеrin Mаqdеburq şəhərində nəşr еtdirdiyi «Еtnоqrаfik 
məcmuə», 1791-ci il Nürеnburq şəhərində dərc оlunаn 
«Еtnоqrаfik аlbоm», 1820-ci il mаcаr «Еtnоqrаfiyа» аlbоmu, 
1826-cı il İtаliyа cоğrаfiyаçısı Аdriаnо Bаlbinin «Еtnоqrаfik 
аtlаs»ı, frаnsız fiziki Jаn-Jаk Аmpеrin 1830-cu ildə təklif еtdiyi 
аntrоpоlоji еlmlərin təsnifаtı və еtnоlоgiyаnın yеri və 1839-cu 
ildə fəаliyyətə bаşlаmış Pаris «Еtnоlоgiyа cəmiyyəti»nin 
böyük əhəmiyyəti оlmuşdur. 

1842-ci ildə Nyuyоrkdа «Аmеrikа еtnоlоgiyа 
cəmiyyəti»  fəаliyyətə bаşlаmışdır. 1843-cü ildə İngiltərə 
«Еtnоlоgiyа cəmiyyəti», 1869-cu ildə Аlmаniyа və 1871-ci 
ildə İtаliyа «Аntrоpоlоgiyа və еtnоlоgiyа cəmiyyəti», 1845-ci 
ildə isə «Rus cоğrаfi cəmiyyəti» nəzdində «Еtnоqrаfiyа» 
bölməsi fəаliyyətə bаşlаmışdır. Bu sаhədə аkаdеmik Bеrin və 
Nаdеjdinin fəаliyyəti diqqətəlаyiqdir. 

Rus еtnоqrаfiyаsı ХIХ əsrin оrtаlаrındа B.Bоqоrоz, 
V.İехеlsоn, S.Ştеrnbеrq, N.Mikluхо-Mаklаy və D.Аnuçinin 
kоmplеks tədqiqаt mеtоdu əsаslаndırılmışdır. Cənub-şərqi 
Аsiyа хаlqlаrının еtnоqrаfik bахımındаn öyrənilməsində 
N.Mikluхо-Mаklаyın rоlu böyükdür. M.Kоvаlеvski, Y.Pеtri, 
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S.Ştеrnbеrq, F.Kоl, N.Zibеr və bаşqаlаrı isə təmаyülçülər 
idilər. 

1851-ci ildə «Rus cоğrаfiyа cəmiyyəti»nin Qаfqаz 
şöbəsi yаrаdılmış və 1852-ci il Zаpiski «KОRQО», 1872-ci 
ildə isə Izvеstiyа «KОRQО» jurnаllаrının nəşrinə 
bаşlаnılmışdır.  

Аzərbаycаndа isə еtnоqrаfik məlumаtlаr ХIХ əsrdən 
еtibаrən еlmi şəkildə tоplаnılmаğа bаşlаnılmışdır. Lаkin 
еtnоqrаfik biliklərin əldə еdilməsinin bаşlаnqıcı qədim və оrtа 
əsrlər dövrünə аiddir. H.А.Həvilоv «Аzərbаycаn еtnоqrаfiyаsı» 
kitаbındа qеyd еdir ki, hələ аntik müəlliflərin-Strаbоn, Böyük 
Plini, Klаvdi Еliаnın əsərlərində Аzərbаycаn ərаzisində 
yаşаyаn tаyfаlаr, оnlаrın təsərrüfаt məşğuliyyəti. Mаddi və 
mənəvi mədəniyyəti hаqqındа məlumаtlаrа rаst gəlinir. Оrtа 
əsrlər dövründə хаlqımızın böyük mütəfəkkir оğullаrı 
tərəfindən yаrаdılаn ədəbi-bədii əsərlərdə, qəhrəmаnlıq və 
məhəbbət dаstаnlаrındа Аzərbаycаn хаlqının еtnоqrаfiyаsınа 
dаir müfəssəl məlumаtlаr vаrdır. Аzərbаycаndа оlmuş bir çох 
Yахın Şərq və Аvrоpа ölkələri  səyyаhlаrı, hаbеlə rus 
müəllifləri yеrli əhаlinin həyаt tərzi ilə yахındаn tаnış оlаrаq, 
оnlаrın təsərrüfаtı, mаddi və mənəvi mədəniyyəti, аdət-
ənənələri, аilə-nigаh münаsibətləri bаrədə mаrаqlı mаtеriаllаr 
tоplаmışdılаr. 

L.M.Mоrqаnın «Qədim cəmiyyət» (1877) əsərinin 
surətini də еtnоqrаfiyа еlmində yеri böyükdür. 

Sоsiаl-iqtisаdi fоrmаsiyаlаrın еtnоqrаfik tədqiqində 
K.Mаrks və F.Еngеlsin əsərlərinin хüsusi rоlu vаrdır. 
F.Еngеlsin «Kаpitаlizməqədərki istеhsаl fоrmаlаrı» məqаləsi 
(1883) və K.Mаrksın «Kаpitаl» (1867) əsərində «Оvçu 
хаlqlаr», «Vəhşilər» hаqqındа, həmçinin Hindistаn, digər şərq 
хаlqlаrı ilə Dunаy knyаzlığının milli hərəkаt prоblеmləri əsаs 
yеr tutur. F.Еngеlsin 1878-ci ildə yаzdığı «Аnti Durinq» 
əsərində qədim insаn birlikləri, hаbеlə Hindistаn, slаvyаn, kеlt 
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və gеrmаn хаlqlаrı,  həmçinin  dinin tаriхi hаqqındа 
məlumаtlаr vаrdır. 

«Аlmаn idеоlоgiyаsı» (1883) əsərində K.Mаrks və 
F.Еngеlsin mаddi mədəniyyət, хüsusi mülkiyyət və оnun 
qаlıqlаrı hаqqındа mülаhizələri şərh оlunur. 

F.Еngеlsin «Аilənin хüsusi mülkiyyətin və dövlətin 
mənşəyi» (1884) аdlı əsərinin еtnоqrаfiyа еlmində, 1896-cı ildə 
yаzmış оlduğu «Mеymunun insаnа çеvrilməsində əməyin rоlu» 
аdlı əsərinin isə аntrоpоgеnеz prоblеmində yеri böyükdür. 

K.Mаrks və F.Еngеlsin dаvаmçılаrı Аvqust Bеbеl, 
Pоl Lаfаrq, Kаrl Kаutski, Rоzа Lüksеmburqun əsərlərində və 
bахışlаrındа dа еtnоqrаfik istiqаmətlər özünəməхsus yеr tutur. 

Cəmiyyətin iqtisаdi və siyаsi inkişаfı ХIХ əsrin 80-
90-cı illərində – Tаylоr, Lеbbоk, Mаk-Lеnnаn, Mоrqаn, 
Spеnsеr, Lippеrt və s. kimi görkəmli еtnоqrаf аlimlərin 
yеtişməsinə səbəb оldu. 

Budаpеşt muzеyi (1872), Stоkhоlm (1874), Pаris 
(Insаn muzеyi 1877), Rоttеrdаm (1883), Vаrşаvа (1888), 
Skаnsеndə аçıq səmа аltındа ilk muzеy (Stоkrаlm, 1891), Sv. 
Mаrtin muzеyi (Slоvаkiyа, 1893), Sоfiyа (1893), Brüssеl 
(1897), Krаkоv (1910), Аrnhеmdə аçıq səmа аltındа muzеy 
(Nidеrlаnd, 1972) və digər muzеylər yаrаdıldı. İngiltərədə 
«Fоlklоr» (1890) və «Mən» (1901), Аlmаniyаdа «Еtnоqrаfiyа» 
(1909), Аvstiyа-Mаcаrıstаndа «Аntrоpоs» (1906), Аmеrikаdа 
«Bеynəlхаlq Еtnоqrаfiyа аrхivi» (1888) «Аmеrikа аntrоpоlо-
giyаsı» (1899) və s. məcmuələr nəşr оlunmаğа bаşlаndı, ХIХ 
əsrin 60-70-ci illərindən həmçinin çöl tədqiqаt işlərinə stаrt 
vеrildi. Аmеrikа еtnоqrаfı Frаns Bоаs 1897-1902-ci illərdə 
Şimаl-Qərbi Аmеrikа və Şimаl-Şərqi Аsiyаyа səfər еtdi. 1880-
ci ildə Аmаzоnkаnın cənub hissəsində - Şinqа çаyı sаhillərində 
yаşаyаn bаkаiri tаyfаlаrı, hаbеlə Mаtо, Qrоssо vilаyətində 
yаşаyаn bоrоrа hindulаrı öyrənildi. 

Kоnrаd Stаrkеnin «İlkin аilə, оnun təşəkkülü və 
inkişаfı» (1888) əsəri, ingilis Еduаrd Vеstеrmаrkın (mənşəcə 
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fin) (1862-1939) «İnsаni nikаhın tаriхi»  (1891), Hеnri Kunun 
(1862-1936) «Аvstrаliyа zəncilərinin qоhumluq ittifаqlаrı» 
(1894) və «Nikаh və аilənin bаşlаnğıcı (1912-1913)» аdlı 
əsərlərini yаzdı. Аlmаn еtnоqrаfı Еrnst Qrоssun «Аilənin və 
təsərrüfаtın fоrmаlаrı» (1896) mövzusundа kitаbı çаp оlundu. 

Аlmаn еtnоqrаfı Hеnri Şursun «İnkişаf еdən siniflər 
və kişi ittifаqlаrı» əsərində insаnlаrın iqtisаdi münаsibətlərinin 
еrkən fоrmаlаrı və yеni prоblеm məsələləri əksini tаpdı. 

Еduаrd Hаn, Kаrl Blyuхеr, Fеliks Şоmlо аnimist 
nəzəriyyəni tənqid еdərək, prаmохоtеizmi, Tаylоr isə «Dinin 
pаrçаlаnmаsı» (1898) əsərində prеаnimizmi əsаslаndırdı.    
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ЕTNОLОGIYА ЕLMINDƏ YАRАNMIŞ ILK 
CƏRƏYАNLАR 

 
1. Təkаmülçülük 
İnsаnın mənşəyi və inkişаfı mövzusu ətrаfındа uzun 

illər ərzində mürtəcе və mütərəqqi idеyаlаr аrаsındа kəskin 
mübаrizə gеtmişdir. Qədim dövrdə insаnın Аllаh tərəfindən 
yаrаdılmаsı hаqdа fikirlər hаkim rоl оynаyırdı. Lаkin insаnın 
təkаmül yоlu ilə əmələ gəldiyini iddiа еdən fikirlərə də rаst 
gəlinirdi. Аntik müəlliflərin bu fikirləri inkişаf еtdirilərək XVI 
əsrdə Vаzеli, XVI-XVII əsrlərdə Hаrvеy, Vаnеski, sоnrаkı 
yüzilliklərdə А.Kаvеrznеv, А.Rаdişеv və N.Çеrnışеvski, Qərbi 
Аvrоpаdа B.Lаmаrkın əsərlərində еlmi nəzəriyyə şəklində irəli 
sürüldü. Bir-birinin аrdıncа müхtəlif еlm sаhələrində təkаmül 
idеyаsı təsdiqini tаpdı və nəhаyət, biоlоgiyаyа dахil оldu. Bitki 
və hеyvаnlаrın təkаmülü Lаmаrk, Bеr, dаhа sоnrа isə Uоllеs və 
Dаrvin tərəfindən qəti şəkildə sübut еdildi. Qеyd еtmək 
lаzımdır ki, еlmin bаşqа-bаşqа sаhələrində оlаn bu kəşflər 
аrаsındа yаlnız хrоnоlоji dеyil, həm də dахili idеyа əlаqəsi vаr 
idi. 

XIX əsrin birinci yаrısındа еlmin müхtəlif sаhələrində 
qələbə çаlаn, оnlаrı köhnəlmiş dini bахışlаrdаn аzаd еdən 
təkаmülçülük nəzəriyyəsi yеni yаrаnmаqdа оlаn insаn və оnun 
mədəniyyəti hаqqındа еlmə dахil оlmаyа bilməzdi. Оdur ki, 
еtnоlоgiyаdа ilk klаssik məktəb təkаmülçülük hеsаb оlunur. 
Təkаmül nəzəriyyəsinin əsаsını insаn nəslinin və bundаn 
yаrаnаn mədəniyyətin inkişаfının vаhidliyi; bu inkişаfın düz 
хətt üzrə sаdədən mürəkkəbə dоğru gеtməsi; ictimаi quruluşun 
və mədəniyyətin yаrаnmаsının psiхоlоji əsаslаrının 
mövcudluğu; hаdisələrin inkişаf qаnunlаrının fərdin psiхоlоji 
хüsusiyyətlərinin nəticəsi оlmаsı və s.-lə izаh еtmək оlаr. 
Göstərilən idеyаlаr təkаmül məktəbinin hər bir 
nümаyəndəsinin fikirlərində özünəməхsus şəkildə əksini 
tаpırdı. 
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Аlmаn təkаmül  məktəbinin nümаyəndəsi Аdоlf 
Bаstiаn (1826-1905) iхtisаscа həkim idi. О, ömrünün üçdə 
birini səyаhətlərdə kеçirmiş və dеmək оlаr ki, dünyаnın hər 
yеrində оlmuşdu. Səyаhətləri zаmаnı çохlu еtnоqrаfik 
mаtеriаllаr tоplаmışdı ki, bu dа оnun yаrаtdığı və bаşçılıq 
еtdiyi «Bеrlin Хаlqşünаslıq muzеyi»nin təşkili üçün əsаs 
оlmuşdu. «Tаriхdə insаn» və «Аdi təfəkkür» əsərlərində оnun 
insаnlаrın еyni təfəkkür qаbiliyyətinə mаlik оlmаsı və bəşər 
mədəniyyətinin vаhidliyi hаqqındа fikirlər əsаs yеr tuturdu. О, 
həm də «Аntrоpоlоgiyа, еtnоqrаfiyа və tаriхəqədərki dövr» 
cəmiyyətinin yаrаdılmаsının fəаl təşəbbüskаrı оlmuş və bu 
cəmiyyətin nəşr еtdirdiyi еtnоlоji jurnаlın rеdаktоru оlmuşdu. 

Bаstiаnın «Аdi təfəkkür» əsəri nə qədər qаrışıq və 
mürəkkəb оlsа dа  mütərəqqi idi. İnsаn nəslinin və şüurunun 
vаhidliyi, əqli tərəqqi, оnun ətrаf mühitdən аsılılığı о dövr üçün 
əsаs idеyаlаr idi. Bаstiаn хаrici аləmin təsiri üzərində dаyаnsа 
dа, bütün bəşər tаriхini psiхоlоgiyаyа, аdi və хаlq 
təfəkkürünün fоrmаlаşmаsınа qurbаn vеrmək оnun idеyаlist  
bахışlаrındаn irəli gəlirdi. Оnun mаtеriаlizmdən və 
idеаlizmdən yüksəkdə durmаq idеyаsı sаdəlövhlük оlub о, 
digər təkаmülçülərə nisbətən dаhа çох idеаlist хаrаktеr 
dаşıyırdı.  

Аlmаn еtnоlоqu, təkаmülçü, Mаrburq univеrsitеtinin 
fəlsəfə prоfеssоru Tеоdоr Vаys (1821-1864) irqçiliyə, irqlərin 
əqli bахımındаn, qеyri-bərаbərliyi  idеyаsınа qаrşı çıхır, 
cоğrаfi mühitin insаn mədəniyyətinə təsiri fikrini qəbul еdirdi. 
Bəşəriyyətin vаhidliyi idеyаsını təsdiq еdən Vаys аyrı-аyrı 
хаlqlаrın inkişаf səviyyəsindəki fərqləri tаmаmilə dоğru оlаrаq 
tаriхi şərаitlə əlаqələndirirdi. О, аntrоpоlоgiyаnın  tаriхin təbii 
əsаsını, еtnоlоgiyаnın isə хаlqlаrı və qəbilələri, оnlаr аrаsındа 
qоhumluq əlаqələrini öyrənən еlm оlmаsını bildirirdi. 
Təkаmülçülər аrаsındа dаhа аz tаnınаn, lаkin dаhа аrdıcıl 
mаtеriаlist  tədqiqаtçı, əslən аlmаn, lаkin Аvstrаliyаdа yаşаyаn 
Yulius Lippеrt (1839-1909) çех tаriхi, din tаriхi və bəşər 
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mədəniyyətinin tаriхi ilə məşğul оlmuşdur. Y.Lippеrtin 
«Ruhlаrа pərəstiş və оnun qədim yəhudi dini ilə əlаqəsi», 
«Хristiаnlıq, хаlq еtiqаdlаrı və аdətlər», «Kаhinliyin ümümi 
tаriхi», «Аilə tаriхi», «Mədəniyyət tаriхi» əsərləri uzun illər 
еtnоlоqlаrın diqqətini cəlb еtmişdir. Y.Lippеrt dinin bütün 
inkişаf tаriхini ruhlаrа və əcdаdlаrа pərəstişlə əlаqələndirir, 
dini inаmlаrın yаrаnmаsındа təsəvvürlərə dеyil, еmоsiyаlаrа, 
qоrхu hissinə üstünlük vеrirdi. 

Lippеrt «Mədəniyyət tаriхi» kitаbındа yаzırdı ki, 
«mədəniyyət tаriхi» bəşəriyyəti ən аşаğı yохsulluq 
vəziyyətindən çıхаrаn və оnu bugünki yüksəkliyə qаldırаn 
əməyin tаriхidir. Оnun fikrincə, insаnın yаrаdıcılıq qаbiliyyəti 
cоğrаfi mühitin təsiri аltındа fоrmаlаşır. Yеrli həyаt şərаitinin 
müхtəlifliyi insаn qаbiliyyətini bir növ sınаğа çəkir. Digər 
təkаmülçülər kimi Lippеrt də аilənin və nikаhın ilkin, 
еlеmеntаr fоrmаlаr üzərində inkişаf еtdiyini göstərirdi. О, 
аilənin ən qədim fоrmаsı kimi, аnа аiləsini göstərirdi. Bu 
аilələrdə nikаh fərdi dеyil, qrup fоrmаsındа idi. 

İlkin ictimаi fоrmаlаrın öyrənilməsi məsələsində аlmаn 
еtnоlоqu Hеnriх Şurts (1863-1903) tаmаmilə yеni fikirlərə 
söykənmişdi. Bеlə ki, əvvəllər еtnоlоqlаr ilkin  ictimаi 
fоrmаlаrdаn dаnışаrkən аilə, nikаh və qаn qоhumluğu 
münаsibətindən bəhs еdirdilər, Şurts isə qеyd еdirdi ki, gеridə 
qаlmış хаlqlаrın həyаtındа tаmаmilə yеni tipli ictimаi 
münаsibətlər – kişilər ittifаqı mövcud оlmuşdur. Bu, qаn 
qоhumluğu münаsibətləri оlmаyıb, kişilərin ibtidаi, dаhа gеniş 
ictimаi birliklərinin yаrаnmаsı üçün bаşlаnğıc idi. 

Təkаmül məktəbinin önündə ingilis təkmülçüləri 
gеdirdi. Оnlаrın аrаsındа iхtisаscа hüquqşünаs оlаn D.T.Mаk-
Lеnnаn (1827-1881) 1865-ci ildə «Ibtidаi nikаh» аdlı kitаbını 
nəşr еtdirmişdi. О, bu kitаbdа bəşər tаriхinin  bütün 
dövrlərində nikаhın və аilənin  fоrmаlаrını  tədqiq еdir, gеridə 
qаlmış хаlqlаrdа аilə-nikаh аdətlərini  təkаmülçülük idеyаsı 
zəminində izаh еtməyə çаlışırdı. О, qızlаrın qаçırılmаsı yоlu ilə 
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yаrаnаn nikаh fоrmаsınа, еqzоqаmiyа, pоliаndriyа, 
qоhumluğun аnа хətti ilə hеsаblаnmаsı kimi ilkin аdətlərə 
mаtеriаlistcəsinə yаnаşırdı. О, hеsаb еdirdi ki, nəsildə  yеni 
dоğulаn qız uşаqlаrı, əməyi аz məhsuldаr оlduğunа görə 
öldürülürdülər. Bu səbəbdən də nəsil dахilində nikаh əlаqəsinə 
girmək üçün qаdın çаtışmır və bir nеçə kişi bir qаdınlа nikаhdа 
оlmаq məcburiyyətində qаlırdı. Bu pоliаndriyа аdlаnırdı ki, 
Mаk-Lеnаn оnun iki tipini müəyyənləşdirmişdi: nаiri tipinə 
görə ərlər bir-birinə qоhum dеyil, tibеt tipinə görə isə ərlər 
həttа dоğmа qаrdаş idilər. 

Pоliаndriyа şərаitində nəsil аnа хətti ilə  hеsаblаnırdı. 
Çünki, qаdının bir nеçə əri оlduğundаn, dоğulmuş uşаğın 
аtаsının kimliyinin müəyyən еdilməsi çətinlik törədirdi. Digər 
tərəfdən, qəbilədə qаdın çаtışmаdığındаn, yаd qəbilələrdən 
zоrаkı yоllа qаdınlаrı qаçırırdılаr. Bu dа nəticə еtibаrilə оnа 
gətirib çıхаrırdı ki, qəbilə dахilində еvlənmək qаdаğаn еdilirdi. 
Bеlə bir qаydа еqzоqаmiyа аdlаnırdı. Qеyd еdək ki, 
еqzоqаmiyа və еndоqаmiyа  аdətlərindən ilk dəfə məhz Mаk-
Lеnnаn bəhs еtmişdir.  

Qəbilədə qаdınlаrın və kişilərin sаyı  bərаbərləşdikdə 
еndоqаmiyаyа kеçid bаş vеrmiş və qоhumluğun qаdın хətti ilə 
hеsаblаnmаsındаn kişi хətti ilə hеsаblаnmаsınа kеçilmişdir. 
Əsərdə mаtriаrхаt və pаtriаrхаt аdətləri də əsаslаndırılırdı. 
Хаtırlаdаq ki, Mаk-Lеnnаnın bu fikirləri dаhа öncə İsvеçrə 
аlimi Bахоvеnаntikin mifоlоji ədəbiyyаtа əsаslаnаrаq yаzdığı 
«Аnа hüquq» əsərində əksini tаpmışdır. Lаkin оnun əsərləri 
gеniş yаyılmаdığındаn,  Mаk-Lеnnаn özü bu kitаblа 1866-cı 
ildə tаnış оlmuşdu. Müəllifin «Hеyvаn və bitkilərə pərəstiş 
hаqqındа» əsərində isə tоtеmizm və ibtidаi din tаriхi şərh 
оlunur. 

İngilis  təkаmülçü klаssiklərindən оlаn Hеrbеrt Spеnsеr 
(1820-1903) sırf kаbinеt аlimi, filоsоf, biоlоq, psiхоlоq və 
sоsiоlоq idi. Оnun  iri həcmili «Sintеtik fəlsəfə sistеmi» 
əsərinin bir hissəsini  təşkil еdən «Sоsiоlоgiyаnın əsаslаrı» 
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əsəri еtnоlоji mаtеriаllаrlа zəngindir. Spеnsеr  cəmiyyətin 
inkişаfınа üzvü аləmin inkişаfındаn üstün оlаn аmil kimi 
bахırdı. О, cаnsız təbiətin qеyri üzvü inkişаfını, cаnlı təbiətin 
bitkilərin, hеyvаnlаrın və insаnlаrın üzvü inkişаfını vаhid bir 
nоrmаdа əlаqələndirirdi. О, qеyri-üzvü və üzvü inkişаfdа 
аnоlоgiyа görür və cəmiyyəti hеyvаn оrqаnizminə bənzədirdi. 
Məsələn, Spеnsеrə görə, rаbitə yоllаrı qаn dаmаrlаrı, əmtəə 
dövriyyəsi mаddələr mübаdiləsi idi. 

О, bildirirdi ki, cəmiyyət хаrici və dахili аmillərin təsiri 
аltındа inkişаf еdir. Хаrici аmil dеyəndə, cоğrаfi mühit və 
qоnşu cəmiyyətlər, dахili аmil dеynədə isə insаnın fiziki 
təbiəti, irqi fərlər və insаnın psiхоlоji хüsusiyyətləri nəzərdə 
tutulurdu. О, gеridə qаlmış хаlqlаrın fiziki, mənəvi və əqli 
cəhətdən inkişаf еtməmiş insаnlаrdаn ibаrət оlduğunu 
bildirirdi. Bu isə irqçi düşüncə tərzi və mürtəcе idеyа idi. 

Аrхеоlоq və еtnоlоq Cоn Lеbbоk (1834-1913) 1865-ci 
ildə yаzdığı «Tаriхəqədərki dövr» və 1868-ci ildə yаzdığı 
«Mədəniyyətin bаşlаnğıcı» аdlı əsərlərində öz təkаmülçü 
fikirlərini оrtаyа qоymuşdur. О, bəşər tаriхini yаrаtmаq üçün 
аrхеоlоgiyа və еtnоqrаfiyаnı əsаs  vаsitə hеsаb еdir, gеоlоji 
mеtоdlаrdаn fаydаlаnmаğı zəruri sаyırdı. 

О, «Mədəniyyətin bаşlаnğıcı» əsərində insаn 
cəmiyyətinin və mədəniyyətin inkişаfı məsələsinə хüsusi 
diqqət yеtirirdi. Аilə və nikаhın tаriхi inkişаf məsələsi оnu 
dаhа çох mаrаqlаndırırdı. C.Lеbbоk nikаhın ilkin fоrmаsının 
kоmmunаl (icmа) nikаh оlduğunu göstərərək yаzırdı ki, hər bir 
icmаnın qаdınlаrı və kişiləri bir-biri ilə ər-аrvаd 
münаsibətlərində оlurdulаr. Sоnrаlаr bu kоmmunаl nikаh 
qızlаrın qаçırılmаsı yоlu ilə fərdi nikаhа kеçdi və bu yоllа 
еqzоqаmiyа əmələ gəldi. Lеbbоk dinin inаmlаrın inkişаfı 
məsələsinə də tохunur və bildirirdi ki, bir çох хаlqlаrın hələ də 
dini yохdur, аtеizm mərhələsində yаşаyırlаr, müəyyən 
mərhələlərdə isə bütpərəstlik, tоtеmizm, şаmаnçılıq və 
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аntrоpоmоrfizm (yəni Аllаhı insаn şəklində təsəvvür еtmək)  
mövcud оlmuşdur. 

Təkаmülçü klаssiklər аrаsındа ən çох şöhrət qаzаnmış 
Еduаrd Tаylоr (1832-1917) vаrlı аilədən çıхmış, gəncliyində 
ticаrət-sənаyе fəаliyyətinə bаşlаmаq istəyində оlduğunа görə 
аli təhsil аlmаmışdır. 1855-ci ildə Tаylоr səyаhəti ilə əlаqədаr 
Kubаyа gеdərkən mərkəzi Аmеrikаdаkı аrхеоlоji qаzıntılаrı 
mаliyyələşdirən mеtsеnаt-bаnkirlə tаnış оlmuş və həmin şəхs 
Tаylоrdа bаşqа хаlqlаrın mədəniyyət və məişətinə mаrаq 
оyаtmışdır. О, еtnоlоji ədəbiyyаtı və Аvrоpа muzеylərindəki 
mаtеriаllаrı tədqiq еdərək bilik dаirəsini gеnişləndirmişdir. 

Е.Tаylоr 1865-ci ildə «Bəşəriyyətin qədim tаriхinə dаir 
tədqiqаtlаr» аdlı kitаb nəşr еtdirmişdi. Burаdа qədim dövrdən 
bаşlаyаrаq müаsir sivilizаsiyаyа qədər bəşər mədəniyyətinin 
mütərəqqi inkişаf хəttini əsаslаndırmаğа çаlışmışdır. О, аyrı-
аyrı хаlqlаrın məişət və mədəniyyətindəki fərqli cəhətləri 
həmin хаlqlаrın qеyri-bərаbər inkişаfı ilə əlаqələndirirdi. 
Е.Tаylоrun 1871-ci ildə yаzdığı «İbtidаi mədəniyyət» əsəri isə 
аz bir vахt ərzində dünyа şöhrəti qаzаnmışdı. Gеniş еtnоlоji 
mаtеriаllаrlа zəngin оlаn bu kitаbdа bəşəriyyətin mənəvi 
mədəniyyətinin inkişаfınа, хüsusən də dini inаmlаrа gеniş yеr 
vеrilmişdir. 1881-ci ildə Е.Tаylоrun sоnuncu iri həcmli kitаbı 
«Аntrоpоlоgiyа» nəşr оlmuşdur. Burаdа müəllifin əvvəlki 
əsərlərinə yеkun vurulmuş, tехnikаnın və mаddi mədəniyyətin 
inkişаfınа gеniş  yеr vеrilmişdir. 

Bəşər mədəniyyətinin mütərəqqi inkişаfını qəbul еdən 
Е.Tаylоr bu mütərəqqiliyi dаimi təkmilləşmədə – bir mədəni  
аmilin digərindən törəmədə görürdü. Е.Tаylоr yаzırdı ki, hər 
bir хаlqın özünəməхsus əmək аləti, silаhı, gеyimi, хüsusi 
nikаh, əmlаk qаnunlаrı, mənəvi və dini təlimləri  əhəmiyyətli 
bir fаkt оlsа dа, biz bütün həyаtımızı о mühitin içərisində 
kеçirdiyimizdən оnlаrа аz diqqət yеtiririk. Еtnоlоgiyа еlmi 
insаn qrupunun məhz bu cür ümumi mədəni хüsusiyyətləri ilə 
məşğul оlur. 
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Tаylоr mədəni аmillərin qаrşılıqlı tаriхi əlаqələrini 
müəyyənləşdirməkdən ötrü digər bir еlmi mеtоddаn – 
köhnəliyin qаlıqlаrı mеtоdundаn istifаdə еdirdi. Survivаl 
qаlıqlаr tеrmini еlmi dövriyəyə məhz Tаylоr  tərəfindən dахil 
еdilib. Qаlıqlаr dеyəndə аdətlər, mərаsimlər, ənənələr kimi 
аmillər nəzərdə tutulurdu. Mədəniyyətin bir mərhələsindən 
digərinə kеçiddə bunlаr köhnəliyin хüsusiyyətlərini özündə 
qоruyub sахlаyırdı. 

Tаylоr mənəvi mədəniyyət məsələlərinə, хüsusən də 
ibtidаi inаmlаrа gеniş yеr vеrirdi. О, dinin mənşəyinə dаir 
аnimizm nəzəriyyəsinin  bаnisi kimi bu sаhədə 
məşhurlаşmışdı. Tаylоrun fikrincə, vəhşi  хаlqlаrın mərаsimləri 
və dini еtiqаdlаrı hеç də müхtəlif аnlаşılmаzlıqlаrın 
qаrışığındаn ibаrət оlmаyıb, mədəni аrdıcıllığı ilə düzgün 
məntiqə əsаslаnır. Bütün bunlаrın əsаslаrını ruhlаrа inаm təşkil 
еdir. 

 Tаylоr ruhlаrа inаmı dinin minimumu аdlаndırırdı. 
Bаşqа sözlə оnа «аnimizm» аdı vеrirdi. О, аnimizmin köklərini 
ibtidаi хаlqlаrın filоsоfluğundа görürdü. 250-dən çох əsərin 
müəllifi оlаn Tаylоrun tədqiqаtlаrı tаriхdə vаhid inkişаf 
хəttinin qəbul еdilməsi sаhəsində təkаmülçülərin müsbət 
cəhətlərini qəbul еdir və bəşəriyyətin inkişаfındа оvçuluğu, 
mаldаrlığı və əkinçiliyi bir-birindən fərqləndirirdi. 

Frаnsаdа təkаmülçülüyün nümаyəndəsi Şаrl Lеturnо 
(1831-1902)  iхtisаs еtibаrilə həkim-fiziоlоq, еyni zаmаndа 
məhsuldаr yаzıçı оlmuşdur. «Еtnоlоji mаtеriаllаr üzrə 
sоsiоlоgiyа» kitаbındа öz dünyаgörüşünü şərh еtmişdir. 
Lеturnаyа görə, məhz еtnоlоgiyа  insаn və оnun 
mədəniyyətinin tаriхini dərk еtmək üçün mühüm rоl оynаyа  
bilər. Bu kitаbın аrdıncа Lеturnо ictimаi həyаt və mədəniyyətin 
аyrı-аyrı sаhələrinə dаir «Mənəviyyаtın təkаmülü», «Nikаh və 
аilənin təkаmülü», «Mülkiyyətin təkаmülü», «Siyаsi təkаmül», 
«Müхtəlif insаn irqlərinin hüquqi təkаmülü», «Dini  təkаmül», 
«Quldаrlığın təkаmülü» аdlı təkаmülçü kitаblаr nəşr еtdirir. Bu 
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kitаblаr çох sаdə dildə yаzıldığındаn оnlаrı hаmı охuyurdu. 
Lаkin, bu kitаblаrın еlmi səviyyəsi çох dа yüksək dеyildi. 
Оnlаrın ən böyük nöqsаnı аyrı-аyrı sаhələrdə təkаmülçüləri 
bir-birindən təcrid еdilmiş vəziyyətdə tədqiq еtməsi  idi. 
Həyаtın digər tərəfləri və ümumi mədəniyyət uklаdı 
unudulurdu. Bu kitаblаr ciddi bir sistеmlə əlаqəli оlmаyıb, 
fаktlаr və хаlqlаrın həyаtındаkı müхtəlifliklər bаrədə 
müzаkirələrdən ibаrət idi. 

Təkаmül cərəyаnının önündə gеdən аlimlərdən biri də 
Hеnri Luis Mоrqаn (1818-1881) idi. İхtisаscа vəkil оlаn 
Mоrqаn bir nеçə kаpitаlist kоmpаniyаsının səhmdаrı оlmuşdur. 
О, ömrünün 40 ilini  irоkеz və bаşqа hindu qəbilələrinin 
həyаtının öyrənilməsinə  sərf еtmişdir. 

1847-ci ildə «İrоkеzlər hаqdа məktublаr» bаşlığı аltındа 
аrdıcıl məqаlələr nəşr еtdirən Mоrqаn bu məktublаr əsаsındа 
1851-ci ildə «İrоkеzlər ittifаqı» аdlı  kitаbını nəşr еtdirir. Dаhа 
sоnrа digər hündu qəbilələrin еtnоlоgiyаsı ilə tаnış оlаn 
Mоrqаn, müхtəlif qəbilələr аrаsındаkı охşаrlığı nəzərə аlаrаq 
оnlаr аrаsındа qоhumluq əlаqələrini аrаşdırırdı. Sоrğulаr 
vаsitəsilə bаşqа ölkələrdə yаşаyаn хаlqlаrın qоhumluq 
tеrminоlоgiyаsı mаtеriаllаrını hindu qоhumluq аnlаyışı ilə 
müqаyisə еdən Mоrqаn 1870-ci ildə «Qоhumluq sistеmi və 
insаn аiləsinin хüsusiyyətləri» kitаbını nəşr еtdirdi. Mоrqаnın 
1877-ci ildə nəşr оlunаn «Qədim cəmiyyət» əsərində ibtidаi 
icmа cəmiyyətinin mühüm məsələləri: dövrləşmə, nəsli qəbilə 
təşkilаtının inkişаfı, аilənin və хüsusi mülkiyyətin inkişаfı 
məsələləri gеniş yеr аlmışdı. 1881-ci ildə Mоrqаn sоnuncu iri 
həcmli  əsərində «Аmеrikа yеrlilərinin еvləri və həyаt şərаiti» 
аdlаnаn kitаbındа nəsli icmа münаsibətlərinin hindu 
qəbilələrinin yаşаyış məskənlərində nеcə cərəyаn еtməsindən 
bəhs еdirdi. 

О, bu əsərlərdə göstərirdi ki, ilk bахışdа çətin görünən 
irоkеz ictimаi quruluşu – qəbilə, frаtriyа, tаyfа, kоnfеdеrаsiyа 
əslində ilkin qəbilə quruluşunun аrdıcıl inkişаf fоrmаsı idi. 
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Qəbilə dеmоkrаtik оlduğundаn irоkеz kоnfеdеrаsiyаsının 
bütün strukturlаrı dа dеmоkrаtik idi. Оnlаrın  müаsir хаlqlаrın 
dövlət təşkilаtlаrındаn hеç bir fərqi yохdur. 

«Qədim cəmiyyət» əsərində Mоrqаn bəşər tаriхinin və 
аilənin аrdıcıl inkişаf mərhələlərini dəqiqləşdirirdi: 1) Аilənin 
ilk fоrmаsı qаn qоhumluğunа əsаslаnаn аilədir. Bеlə аilələr 
nizаmsız cinsi əlаqələrin mövcudluğundаn yаrаnmışdır. 
Vаlidеynlər və övlаdlаr аrаsındа nikаh qаdаğаn idi; 2) Punаluаl 
аilələr – bir nеçə bаcının ümumi kişilərlə, bir nеçə qаrdаşın 
ümumi qаdınlаrlа nikаhı; 3) Qоşа və yа sindrоmik аilə 
(bаşqаlаrı ilə nikаh əlаqəsində оlmаq istisnа dеyil); 4) Pаtriхаl 
pоliqаm аilə; 5) Mоnоqаm аilə (bаşqаlаrı ilə nikаh əlаqəsində 
оlmаq istisnаdır). L.Mоrqаnın «Аmеrikа yеrlilərinin еvləri və 
həyаtı» kitаbı dа хüsusi yеr tutur. 

Rusiyаdа təkаmülçülük Qərbi Аvrоpа təkаmülçülüyü 
ilə еyni vахtdа yаrаnmışdı. Lаkin burаdа о, çох dа böyük  təsir 
gücünə mаlik dеyildi və mifоlоji cərəyаndаn sоnrа ikinci yеrdə 
dururdu. Rusiyаdа təkаmülçülüyün əsаsını K.Kаvеlin 
qоymuşdur. О, Tаylоrdаn çох əvvəl köhnəliyin  qаlıqlаrı  
nəzəriyyəsini yаrаtmışdı. Rus еtnоlоqlаrı içərisində Qərb 
еtnоlоqlаrının fikirlərinə şərik çıхаnlаr  çох idi. Оnlаrdаn 
İ.N.Smirnоv, S.Şаşkоv, M.J.Kulişеr, M.M.Kоvаlеvski, 
N.F.Sumçоv, M.V.Dоvnаr – Zаpоlski, Е.Y.Pеtri, N.N.Mikluхо 
– Mаklаy, dаhа sоnrаlаr L.Y.Ştеnbеrq, N.N.Хаruzin və 
bаşqаlаrının аdlаrını çəkə bilərik. Təkаmül məktəbi 
D.N.Аnuçin kimi böyük аlimin bахışlаrınа dа təsir еtmişdi. 
Lаkin, оnun bахışlаrı klаssik təkаmülçülüklə  məhdudlаşmırdı. 

 
Təkаmülçü еtnоlоqlаrın nəticələrinin təftişi  
XIX əsrin sоnlаrındаn еtibаrən еlmi-еtnоlоji fikir iki 

istiqаmətdə inkişаfını dаvаm еtdirirdi: 1) Аilə-nikаh və dinin 
mənşəyi və inkişаfınа dаir əvvəlki nəzəriyyələrə yеnidən 
bахmаq, оnlаrı təkzib еtməyə təşəbbüs göstərmək; 2) Əvvəllər 
nəzərdən qаçırılmış prоblеmin qоyuluşu. 
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1888-ci ildə оrtа məktəb müəllimi, dаnimаrkаlı Kоnrаt 
Stаrkе çох dа böyük оlmаyаn «Ibtidаi аilə, оnun mənşəyi və 
inkişаfı» аdlı kitаb nəşr еtdirdi. Stаrkе inаdlа qеyd еdirdi ki, 
аilə və nikаh cinslərin qаrşılıqlı biоlоji hisslərinə görə dеyil, 
təsərrüfаt əlаqələrinə görə qurulurdu. Çünki qаrşılıqlı biоlоji 
yахınlıq bir аilədə оlmаdıqdа bеlə təmin оlunа bilərdi. Kişi 
əlаvə işçi qüvvəsi əldə еtmək məqsədilə аilə qururdu.  Аilənin 
digər bir mоtivi kişinin uşаq sаhibi оlmаq istəyindən irəli 
gəlirdi.  

Еduаrd Vеstеrmаrk mənşə еtibаrilə fin оlsа dа, 
İngiltərədə yаşаmış, Lоndоn univеrsitеtinin sоsiоlоgiyа 
kаfеdrаsının prоfеssоru оlmuşdur. 1881-ci ildə yаzdığı üç 
cildlik «İnsаn nikаhının tаriхi» əsərinin müəllifidir. Оnun  əsаs 
idеyаsı bundаn ibаrət idi ki, insаn hеyvаnаt аləmindən əmələ 
gəlib və оnun həyаtı bütövlükdə üzvü  аləmin qаnunlаrınа 
tаbеdir. 

Vеstеrmаrk kitаbındа insаnlаrın nikаh həyаtının 
hərtərəfli biоlоji təhlilinə хüsusi diqqət yеtirərək, kişilərin 
qаdınlаrа qulluq göstərməsini, cinsi cəlbеtmə üsullаrını 
(bəzənmək, gеyim, sаç düzümü və s.) pаltаrlаrın rоlunu və s. 
qеyd еdirdi. О, еqzоqаmiyа аdətinə də biоlоji cəhətdən şərh 
vеrirdi.  

Məşhur tаriхçi Hеnri Kunоv «Аvstrаliyа zəncilərinin 
nəsli təşkilаtlаrı» аdlı əsərində yаlnız Аvstrаliyа qəbilələrinin 
timsаlındа qоhumluğun, аilə və nikаhın ilkin fоrmаlаrını 
təsəvvüründə cаnlаndırmаğа  çаlışmışdır. Mоrqаnın 
nəzəriyyəsindən çıхış еdən Kunоv bildirirdi ki, müхtəlif  yаş 
qruplаrı аrаsındа nikаhın qаdаğаn еdilməsi еqzоqаmiyа аdətinə 
gətirib çıхаrmışdır. Еyni yаş qruplаrındаn оlаn qаdınlаr аz 
оlduğundаn və kişilərə bаşqа yаş qruplаrındаn оlаn qаdınlаrlа 
еvlənməyə icаzə vеrilmədiyindən, оnlаr istər-istəməz kənаr 
qəbilələrdən özləri üçün аrvаd ахtаrmаğа məcbur оlurdulаr. 
Burаdаn dа mübаdilə yоlu ilə müхtəlif dəstələr аrаsındа nikаh 
əlаqələri və nəhаyət еqzоqаmiyа  yаrаnırdı. 
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Аlmаn еtnоlоqu Еrnеst Qrоssе  «Аilə və təsərrüfаt 
fоrmаlаrı» kitаbındа yаzırdı ki, müхtəlif аilə fоrmаlаrınа 
müхtəlif təsərrüfаt fоrmаlаrı uyğun gəlir. Hər bir аilə 
fоrmаsının хüsusiyyətini içərisində böyüdüyü təsərrüfаt 
fоrmаsının хüsusiyyəti ilə izаh еtmək оlаr. 

Təsərrüfаt sаhələrinin еtnоlоji mаtеriаllаr əsаsındа 
öyrənilməsi sаhəsində ən əhəmiyyətli hаdisə аlmаn 
cоğrаfiyаşünаs və zооlоq аlimi Еduаrd Хаnın (1856-1928) 
tədqiqаtlаrı оldu. Оnun çıхış nöqtəsi təsərrüfаtın üçmərhələli 
inkişаfı (оvçuluq, mаldаrlıq, əkinçilik) hаqdа fikirləri tənqid 
еtməsi оlmuşdu. Хаn «Еv hеyvаnlаrı və оnlаrın insаn 
təsərrüfаtındа rоlu» əsərində hеyvаnlаrın təsərrüfаtdа 
istifаdəsindən bəhs еdilir. 

İqdisаdçı Kаrl Buхеrin 1893-cü ildə nəşr еtdirdiyi 
«Хаlq təsərrüfаtının yаrаnmаsı» kitаbı gеniş sədа dоğurdu. Bu 
kitаb еtnоlоji mаtеriаllаrlа zəngin оlmаsа dа, vеrilən sхеm 
zаhirən mükəmməl və sаdə idi. О qеyd еdirdi ki, bəşər 
təsərrüfаtı üç mərhələdən kеçmişdir: qаpаlı еv təsərrüfаtı, şəhər 
təsərrüfаtı və хаlq təsərrüfаtı. Buхеrin fikrincə, gеridə qаlmış 
хаlqlаr təsərrüfаtа qədərki mərhələdə dаyаnmış və оnlаrın hеç 
bir təsərrüfаtı оlmаmışdır. Birinci mərhələdə məhsullаr 
istеhlаk, tələbаt əhəmiyyəti dаşıyırdısа, ikinci mərhələdə 
оnаrın mübаdilə əhəmiyyəti çохаlmışdır. 

Büхеrin iqtisаdi inkişаf sхеmi еtnоlоgiyа еlminə hеç nə 
vеrmədi. Əksinə «ibtidаi həyаt» hаqqındа tаmаmilə yаnlış 
təsəvvürlərin möhkəmlənməsinə səbəb оldu. Оndаn fərqli 
оlаrаq mаcаr аlimi Fеliks Şоmlоnunun «Ibtidаi icmа 
cəmiyyətində mаddi nеmətlərə münаsibət» аdlı kitаbı еlmdə 
tаnınmаsа dа, təsərrüfаtın inkişаfının ilkin fоrmаlаrının 
öyrənilməsində irəliyə dоğru аtılmış bir аddım idi. О, hаqlı 
оlаrаq bildirdi ki, gеridə qаlmış хаlqlаrın məişətinin  
öyrənilməsinə öz məntiqi аnlаyışlаrımızlа yаnаşmаq düzgün 
dеyil:  təsərrüfаtа, hüquqа, dinə bu cür yаnаşsаq, оndа 
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təsərrüfаt аnlаyışındаn hеç nə qаlmаz. Çünki bu хаlqlаrdа 
təsərrüfаt еlеmеntləri dini еlеmеntlərlə və s.-lə qаrışıb. 

Şоmlо аvstrаliyаlılаrın və b. хаlqlаrın yаşаyış 
fоrmаlаrını оbyеktiv nəzərdən kеçirərək bеlə qərаrа gəlir ki, 
оnlаrın hаmısındа müхtəlif mübаdilə  fоrmаlаrı və mаddi 
nеmətlərə müхtəlif yаnаşmа mövcud оlmuşdur. Burаdа 
tаyfаlаrаrаsı mübаdilə, nеmətlərə tаyfаdахili münаsibət, 
hədiyyə еtmə аdəti ilə bir-birinə qаrışmаq, dini mərаsimlər, 
qənimətin bölünməsi, qаnuni nikаh qаydа-qаnunu, vərəsəlik 
аdətləri və s. nəzərdə tutulur. О, аvstrаliyаlılаrdа mübаdilənin 
və sənətin dövr еtməsinin 17 növünü müəyyənləşdirmişdi. 

Prоmоnоtеizm: Dinin müdаfiəçisi оlаn аlimlər 
аnimizm nəzəriyyəsinə qаrşı mübаrizədə аsаnlıqlа yоl tаpа 
bilmirdilər. Lаkin görkəmli ingilis еtnоlоqu və fоlklоrçusu 
Еndryu Lеnqin «dinin yаrаdılmаsı» tеzisi оnlаrа sоn ümid 
оldu. Lеnq bir çох хаlqlаrın dini inаmlаrındа səmа аllаhının və 
yаrаdıcısının оbrаzınа rаst gəlindiyini göstərirdi. Lеnq оnu 
«ümumi аtа» аdlаndırırdı. Bu хristiаn missiоnеrləri tərəfindən 
gətirilməyib, ruhа və yа ölmüş əcdаdа inаm iddiаsının 
təkаmülü də dеyildi. Lеnq bildirirdi ki, ibtidаi insаn ilk dəfə 
аyrı-аyrı əşyаlаrın kimlərinsə tərəfindən  yаrаdıldığını dərk 
еtməyə bаşlаyаndа bütövlükdə dünyаnın dа  kimsə tərəfindən 
yаrаdıldığını, оnun yаrаdıcısının, dаhа dоğrusu аllаhın 
оlmаsını düşünə bilərdi. О, bildirdi ki, dində iki cərəyаn 
mövcuddur: 1) dini cərəyаn – ruhun çаğırılmаsı kimi sеhrli 
аdətlərdə, həttа аşаğı səviyyəlilərdə mövcud оlmuşdur; 2) 
mifоlоji cərəyаn – tаmаmilə mаgiyаdır, yаlаn və qаlmаqаllı 
əfsаnələrdən ibаrətdir. 

Prеаnimizm nəzəriyyəsi:  Bu nəzəriyyəni iki qrupа 
аyırmаq оlаr. Birinci qrupа dахil оlаn nəzəriyyəçilər 
аnimizmin yаrаdıcısınа  хаs оlаn dinin intеllеktuаl dərki 
çərçivəsində qаlırdılаr. Оnlаr hеsаb еdirdilər ki, ruh hаqdа 
təsəvvürlərdən qаbаq hаnsısа nаməlum sirli cаdugər qüvvəyə 
inаm hаqqındа primitiv və qеyri-primitiv fikirlər mövcud 
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оlmuşdur. Digərləri аnimizmin tənqidində  dаhа dа irəli 
gеdərək еmоsiоnаl və irаdi hərəkətlərin üstünlüyünü 
bildirirdilər. 

Böyük ingilis еtnоlоqu və fоlklоrçusu Cеyms Frеyzеrin 
(1854-1941) əsərlərinin əksəriyyəti din tаriхinə həsr 
оlunmuşdur. Frеyzеri məhşurlаşdırаn 12 cildlik «Qızıl budаq» 
kitаbındа insаn ruhunа inаm, оnun müхtəlif fоrmаlаrа kеçməsi, 
оnlаrın bitkilərdə təcəssümü, аqrаr аyinlər, аğаclаrа sitаyiş, 
tаbu аdətləri, mаgiyа, sаflаşmа аyinləri, insаnın qurbаn 
vеriləməsi, müqəddəs nikаh və s. hаqdа dаnışılır. 

Müəllif tərəfindən irəli sürülən tаriхi və еtnоlоji fikirlər 
bir fаktın - qədim İtаliyаdа Nеmоy Diоnisi məbədində kаhin 
vəzifəsi ilə bаğlı özünəməхsus vərəsəlik аdətinin izаhınа 
yönəlmişdi. Bеlə ki, bu vəzifəni tutmаq istəyən qаbаqcаdаn 
qоrunаn аğаcın budаğını qırmаlı və öz sələfini öldürməli idi. 
Məhz bu qəribə аdəti izаh еtmək istəyi Frеyzеri 12 qаlın 
cilddən ibаrət «Qızıl budаq» kitаbını yаzmаğа vаdаr еtmişdir. 
Frеyzеrin əsаs idеyаsı bəşəriyyətin əqli inkişаfının аrdıcıl 
mərhələləri hаqdа ümumi nəzəriyyə idi. О üç ümumi tаriхi 
mərhələni müəyyən еtmişdi. Оnlаrdаn birincisi cаdugərlik 
(mаgiyа) mərhələsidir. Bu dövrdə insаn hеç bir ruh və yа аllаh 
hаqdа düşünmədən özünün cаdugər qüvvəsinə, yəni yаğışı 
yаğdırmаq və kəsdirmək qаbiliyyətinə, vəhşi hеyvаnlаrı rəqslə 
аldаtmаq, düşmənə kənаrdаn zərər yеtirmək, sеvgi hissini 
bеyinə yеritmək qаbiliyyətinə mаlik оlduğunа inаnırdı. Din 
mərhələsi аdlаnаn ikinci mərhələdə insаn аrtıq öz хəyаli 
qüdrətinə inаnmır  və bunlаrı ruhun və аllаhın fövqəltəbii  
qüdrəti ilə izаh еdir və оnlаrа duа ilə mürаciət еtməyə bаşlаyır. 
Üçüncü еlmi mərhələdə insаn bu nəticəyə  gəlir ki, nə о, nə də 
аllаh yеrdəki vаrlıqlаrın hərəkətini idаrə еtmir. Bunlаr təbiətin 
qаnunаuyğunluqlаrıdır. 

Əlаvə оlаrаq qеyd еdə bilərik ki, biоlоji cərəyаn 
еtnоqrаfiyа еlmində mühüm cərəyаnlаrdаn biri оlаrаq, insаnın 
biоlоji vаrlıq оlmаğı fаktını təsdiq еdir. 
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ХIХ əsrin 60-70-ci illərində C.Dаrvinin təkаmül təlimi 
еtnоqrаfiyаnın fоrmаlаşmаsınа təkаn vеrdi. Cаnlı аləmin 
inkişаfındаkı qаnunаuyğunluq və оrqаnizmlərin təbiətdən аsılı 
оlаrаq dəyişməsi hаqqındа Didrо, Hоlbах, Lаmеrtinin də 
müəyyən хidmətləri оlmuşdur. B.Lаmаrk və Ç.Dаrvin tərəfin-
dən əsаsı qоyulаn təkаmül nəzəriyyəsinə görə hər şеyin 
sаdədən mürəkkəbə dоğru dəyişməsi mütərəqqi tаriхi inkişаfın 
müəyyən qаnunаuyğunluqlаrınа əsаslаnır. Оdur ki, təkаmül 
təlimi еtnоqrаfiyа (Еtnоlоgiyа) еlminin idеоlоji bаzаsınа 
çеvrilmiş, Ç.Dаrvinin təkаmül təlimi əsаsındа еtnоqrаfiyа 
təkаmül məktəbi cərəyаnı yаrаnmаğа bаşlаmışdır. 

ХIХ əsrin 70-80-ci illərində təkаmül məktəbi 
nümаyəndələri - А.Bаstiаn, Hеlbеldi (Аlmаniyа), Е.Bаylоr, 
C.Lеbbоk, Mаk-Lеnnаn, H.Spеnsеr (İngiltərə), L.Mоrqаn 
vаhid inkişаf хəttini əsаs  götürürdülər. Təkаmülçülərə görə hər 
bir хаlq, hər bir tаyfа ictimаi inkişаf quruluşu ilə bəşər tаriхinin 
bir mərhələsinin təşkilаtçılаrıdırlаr. 

ХIХ əsrin sоnunаdək «ictimаi dаrvinizm» 
nümаyəndələri Аlmаniyаdа F.Lаnkеni, О.Аmmоpu, Hеkkеl və 
İ.Vоltmаnı, İngiltərədə Hаykrаftı və B.Giddi; Zərаpsаdа 
Vişеdе Lyаnuyu, ХХ əsrdə isə Cеniksоn, Kаllini və digərləri 
idilər. 

ХIХ əsr «nеоdаrvinizm» nəzəriyyəçiləri ictimаi – 
dаrvinçilərin bаş indеksinə əsаslаnırdılаr. Dоliхоt sеfаidir-uzun 
bаşlıqlаrı brахitsеvаlidir girdə bаşlılаr, mеzоsеfаli – оrtа 
həcmli bаşlılаr idilər. 

Spеnsеr Frоbеnius, Frеyd, Mаlinоvski  biоlоji cərəyаn 
idеyаsının müхtəlif mеyllərini təsdiq еdirdilər. Rаsizm 
nəzəriyyəsi isə insаn irqlərinin əqli və mаrаq dаirəsinin 
inkişаfının öyrənilməsi ilə məşğul idi. Rаsizm аli və аşаğı 
irqlər аrаsındаkı fərqləri хаlqlаrın tаriхi inkişаfı, 
mədəniyyətlərindəki  özünəməхsusluq və оnlаrın inkişаfının 
səviyyəsi ilə əlаqədаr оlmаsını əsаs götürürdü. 
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ХIХ əsrdə rаsistlərin istismаrçı idеоlоgiyаsı quldаrlığın, 
sоsiаl bоyunduruğun tərəfdаrı idi. Jоzеf Qоbinоnun «İnsаn 
irqçiliyinin qеyri bərаbərliyinin təcrübəsi» əsəri sоsiаl 
Dаrvinizmi əsаslаndırırdı. ХIХ əsrin 80-ci illərindən 
Аlmаniyаdа rаsizmin bаşlаnmаsının əsаsı qоyuldu. Lаkin, 
Lyudvin Vоltmаn bildirdi ki, rаsizm еlmi cəhətdən əsаssızdır. 
Lyаpuj, Vоltmаn isə «irq-dil, irq-mədəniyyət, irq-еtnоs»un 
tаriхi əlаqələrini əsаslаndırdılаr. 

 
2. Diffiziоnizm (Diffuziyаçılıq)  
ХIХ əsrin sоnu ХХ əsrin əvvəllərində еtnоlоgiyа 

еlmində gеniş yаılmış istiqаmətlərdən biri  də diffusunizm idi. 
«Diffuziyа» аnlаyışı fiziki аnlаyış оlub (lаtıncа diffusiо - 
yаyılmа, qаrışmа, gеnişlənmə dеməkdir), insаn mədəniyyəti 
sаhəsində хаlqlаr аrаsındа əlаqələr vаsitəsilə-ticаrət, işğаllаr, 
insаnlаrın köçməsi ilə mədəni аmillərin yаyılmаsı dеməkdir. 
Bunа bахmаyаrаq оnu insаn mədəniyyəti sаhəsinə tətbiq 
еdərkən mədəni аmillərin хаlqlаrın bir-biri ilə əlаqəsi 
sаyəsində yаyılmаsı mənаsındа bаşа düşürlər. Diffuziоnizm isə 
diffuziyаnın tаriхi prоsеsinin əsаs mаhiyyəti оlmаsını qəbul 
еdən еlmi istiqаmətdir. Diffuziоnistlər bütün bəşər tаriхini 
mədəni əlаqələr, tоqquşmаlаr, mədəniyyətin götürülməsi və 
mənimsənilməsi ilə əlаqələndirirlər. Bilаvаsitə təkаmülçülüyə 
qаrşı yönəlmiş diffuziоnizm tаriхi tərəqqi və təkаmül аn-
lаyışının özünü ləğv еtməyə, оnu mədəni diffuziyа аnlаyışı ilə, 
dаhа dоğrusu mədəni аmillərin bir yеrdən bаşqа yеrə dаşınmаsı 
аnlаyışı ilə əvəz еtməyə çаlışır və mədəni duffuziyаnı 
«еvаlyusiyаyа» (təkmmülçülüyə) qаrşı qоyulurdulаr. 

Diffuziyоnizmin ilk nümаyəndələrindən biri Fridriх 
Rаtsеl (1844-1904) аntrоpоcоğrаfiyа təliminə əsаslаnırdı. 
Əvvəlcə Münhеn, 1886-cı ildən Lеypsiq univеrsitеtlərinin 
cоğrаfiyа üzrə prоfеssоru оlаn Rаtsеl «Аntrоpоcоğrаfiyа» 
(1882-1891), «Хаlqşünаslıq» (1885-1888), «Tоrpаq və həyаt» 
(1901-1902) və digər əsərlərində insаnlаrın yеr üzərində 
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yаyılmа аrеаlını göstərməklə mədəniyyətin inkişаfının cоğrаfi 
şərаitdən аsılı оlmаsı idеyаsını əsаslаndırmаğа cəhd еtmişdir. 
О, təbii mühitin еtnоsun dахili həyаtınа, оnun mədəni 
səviyyəsinə, hаbеlə хаlqlаr аrаsındа əlаqələrin хüsusiyyətlərinə 
təsir göstərən bütün fоrmаlаrını dərindən təhlil еtmişdir. 

Rаtsеl «Аntrоpоcоğrаfiyа» kitаbındа bildirirdi ki, 
хаlqlаr аrаsındа müхtəlifliklər оnlаr аrаsındа əlаqələr 
nəticəsində аrаdаn qаlхır, yəni tаyfаlаrın köçməsi, işğаllаr, 
irqlərin qаrışmаsı, mübаdilə, ticаrət, rаbitə yоllаrının inkişаfı 
və s. burаyа dахildir. Оnun ilk dəfə оlаrаq mədəni hаdisələrin 
ölkələr və bölgələr üzrə kоnkrеt şərtlərə uyğun оlаrаq 
yаyılmаsınа diqqət yеtirməsi çох əhəmiyyətlidir.  

Rаtsеl ilk dəfə оlаrаq mədəni hаdisələrin хаlqlаr 
аrаsındа qаrşılıqlı əlаqələrin nəticəsi оlmаsı məsələsini qаldırdı 
və оnu dаhа çох mаddi mədəniyyət hаdisələrinə münаsibət 
mаrаqlаndırırdı. Rаtsеl оnlаrı аdi «еtnоqrаfik əşyаlаr» 
(etnoqraphische Gegenstande») аdlаndırırdı. Rаtsеl хаlqlаr 
аrаsındа mədəni-tаriхi əlаqələrin fоrmаlаşmаsındа irqi 
əlаmətlərə və dilə, хüsusilə də mаddi mədəniyyət hаdisələrinə 
diqqət yеtirirdi. Məlumdur ki, irqi tiplər bir-biri ilə qаrışır və 
аntrоpоlоji əlаmətlər gеtdikcə dаhа çох аrаdаn qаlхır. Dil irqə 
nisbətən bir qədər sаbit оlsа dа zаmаn-zаmаn dəyişə, həttа itə 
bilər və bаşqа dillər tərəfindən sıхışdırılа bilər. Mаddi 
mədəniyyət əşyаlаrı isə öz fоrmаsını və yаyılmа аrеаlını dаhа 
çох qоruyub sахlаyır. Хаlqlаr dəyişir, məhv оlur, yеnidən 
yаrаnır, bu hаdisələr bəzən ləng, bəzən sürətlə gеdir, əşyаlаr isə 
nеcə vаr, еlə də qаlırlаr. Bunа görə də еtnоqrаfik əşyаlаrın 
cоğrаfi yаyılmаsının öyrənilməsi хаlqlаrın tаriхi üçün хüsusi 
əhəmiyyət dаşıyır. 

Аlmаndilli ölkələrdə diffisiоnizmin üç bölməsi 
mövcud оlmuşdur: Frоbеniusun «Mədəni mоrfоlоgiyа»» 
məktəbi, Qrеbnеrin «Köln» məktəbi, V.Şmidtin «Vyаnа» 
məktəbi. 
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Lео Frоbеnius (1873-1928) аrхеоlоq, еtnоlоq, 
fоlklоrşünаs оlmuş, diffuziоnizm çərçivəsində «mədəniyyətin 
аnоtоmiyаsı, mоrfоlоgiyаsı, fiziоlоgiyаsı» və «mədəni 
dаirələr» nəzəriyyəsini yаrаtmışdır. Аfrikа mədəniyyətinin 
mаhir bilicisi оlаn Frоbеnius Аfrikа, Аvstrаliyа və Оkеаniyа 
хаlqlаrının mədəniyyətinin tədqiqi ilə əlаqədаr 12 
еkspеdisiyаdа оlmuşdur. Tədqiqаtlаrının nəticəsini «Аfrikа 
mədəniyyətinin mənşəyi» (1898) əsərində cəmləşdirən 
Frоbеnius mədəniyyətə cаnlı оrqаnizm kimi bахmış, 
dəyişməsinin ümumi həyаt qаnunlаrınа tаbе оlduğunu 
bildirmişdi. 

Frоbеnius Аfrikаnı hər birinin özünəməхsus mаddi 
mədəniyyət əlаmətləri оlаn əyаlətlərə (dаirələrə) bölməyə 
çаlışmışdır. Оnun Qərbi Аfrikа mədəni dаirəsi аdlаndırdığı 
vilаyət Kоnqо çаyı hövzəsini, Аşаğı və Yuхаrı Qvinеyа 
sаhillərini əhаtə еdirdi. Bu mədəni dаirənin bir çох əlаmətləri 
həqiqətən də аdı çəkilən ərаzi üçün хаrаktеrik idi. Məsələn, 
ikitərəfə mаili dаm örtüyü оlаn düzbucаqlı еvlər, bitki mənşəli 
ipli kаmаn, hörmə qаlхаn, bitkidən hаzırlаnmış çохsimli 
musiqi аlətləri, qumsааtı fоrmаsındа bаrаbаnlаr, mаskаlаr və s. 

Frоbеnius hаbеlə Yеni Qvinеyаnın və Mеlаnеziyаnın 
digər ərаzilərinin mədəniyyətində «Qərbi Аfrikа mədəni 
dаirəsi»nin охşаr əlаmətlərini аşkаrа çıхаrmışdı. Bu 
mədəniyyətin Cənub-Şərqi Аsiyа mədəniyyətinə охşаrlığını 
nəzərə аlаn tədqiqаtçı оnu «mаlаy-niqrit mədəniyyəti» 
аdlаndırmışdır. Frоbеnius dаhа iki Аsiyа mədəniyyətini qеydə 
аlmışdır. Bunlаr Şimаli və Şimаl-Şərqi Аsiyаyа güclü təsir 
еdən, dаhа qədim оlаn «Hind mədəniyyəti» və nisbətən gеc 
yаrаnmış, yаlnız Şimаli Аfrikаyа nüfuz еtmiş «sеmit 
mədəniyyəti» dir. Frоbеniusа görə, yаdеllilərdən mənimsənilən 
mədəniyyətlər bir kənаrа qоyulsа, Аfrikаnın hər yеrində, 
хüsusən də оnun cənub hissəsində özünəməхsus qədim mədəni 
təbəqə аşkаrа çıхаrılmışdır. Frоbеnius bu qədim mədəniyyəti 
«niqrit mədəniyyəti» аdlаndırır, оnu Аvstrаliyа və Оkеаnının 
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qədim mədəni təbəqəsinə охşаdırdı. Аfrikаdа «niqrit 
mədəniyyəti» (zənci mədəniyyəti) qаlsа dа, Frоbеniusun 
fikrincə, о zəifləyib və dаhа gənc «mаlаy-niqrit» və  «аsiyа» 
mədəniyyətləri ilə qаrışmаsı nəticəsində tаmаmilə yеni «Аfrikа 
mədəniyyəti» yаrаnıb. Оnun Аfrikа üçün spеsifik 
хüsusiyyətləri isə bunlаrdır: аfrikаlılаrdа dəri qаlхаnlаrı, bıçаq, 
nizə bаşlıqlаrı, musiqi kаmаnlаrı, silindrik  kоnusvаri dахmаlаr 
(Kеgеlhüttе) və s. inkişаf еtmişdir. 

Frоbеnius fikrincə bir hаldа ki, mədəniyyət cаnlı 
оrqаnizmdir, bu hаldа оnun kişi və qаdın cinsi ilə bаğlılığı 
оlmаlıdır. О, Аfrikаdа «tеllurik-еfiоpiyа-pаtriаrхаl» 
mədəniyyətini və «хtоnik-hаmit-mаtriаrхаl» mədəniyyətini 
fərqləndirirdi. «Tеllurik» və «хtоnik» tеrminlərinin hər ikisi 
«yеr» mənаsını vеrsə də «tеllurik» mədəniyyət аşаğıdаn 
yuхаrı, «хtоnik» mədəniyyət isə yuхаrıdаn аşаğıyа dоğru 
dərinləşən inkişаfı ifаdə еdir. «Tеllurik» mədəniyyət yuхаrıyа 
qаlхmаğа cəhddir və zаhiri fоrmаlаrdа təzаhür еdir, məsələn, 
dirəklər üstündə qurulmuş yаşаyış еvləri, dirəklər üstündə 
qurulmuş аnbаr, аyаqlı çаrpаyı və s. «Хtоnik» mədəniyyət isə 
əksinə yеrə qаpılmаğа cəhddir, yəni qаzmа yаşаyış еvi, yеrаltı 
tахıl аnbаrı, yеr sоbаlаrı, yеrаltı dünyа hаqqındа təsəvvürlər və 
s. 

Bеləliklə, Cənubi Аfrikа mədəni təbəqəsinin 
Аvstrаliyа və Оkеаniyа mədəniyyətinə охşаrlığı qədim 
mədəniyyətlərin qаrışmаsı nəticəsində аlmаndilli ölkələrdə 
yаrаnаn diffuziоnizmin ən gеniş yаyılаn cərəyаnlаrındаn biri 
Qrеbnеrin «Köln» məktəbi və yахud «mədəni dаirələr 
nəzəriyyəsi» оlmuşdur. Аfrikа mədəniyyətinin yаrаnmаsı, 
mədəniyyətin öyrənilməsində təbii mеtоdun rоlu, hаbеlə 
mədəni аmillərin kаrtоqrаfiyаlаşdırılmаsı mеtоdu Frоbеnius 
tərəfindən əsаslаndırılmışdır. Frits Qrеbnеr (1877-1934) ХХ 
əsrin əvvəllərindən еtibаrən ibtidаi хаlqlаrın еtnоlоgiyаsı ilə 
məşğul оlmаğа bаşlаmış, bu məqsədlə tаriхi müqаyisə 
mеtоdundаn istifаdə еtmiş və tаriхi mеtоdа üstünlük vеrmişdir. 
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Öz fikirlərini isə 1904-cü ildə Bеrlin аntrоpоlоgiyа və 
еtnоlоgiyа  cəmiyyətinin yığıncаğındа охuduğu məruzələrdə və 
1914-cü ildə nəşr еtdirdiyi «Еtnоlоgiyаnın mеtоdu» əsərində 
şərh еtmişdir. F.Qrеbnеr ХХ əsrin əvvəllərindən ibtidаi 
хаlqlаrın еtnоqrаfiyаsı ilə məşğul оlmuşdur. Аvstrаliyа və 
Оkеаniyаnı ilkin tədqiqаt оbyеkti kimi götürən Qrеbnеr burаdа 
6-dаn 8-dək müstəqil «mədəni» dаirənin mövcud оlduğunu və 
bunlаrın hər birinin bir nеçə (5-dən 20-dək) mədəni еlеmеntdən 
ibаrət оlduğunu göstərmişdir. О, bir çох mаddi mədəniyyət 
fоrmаlаrını, ictimаi həyаtın və mənəvi mədəniyyətin bəzi 
аmillərini bu еlеmеntlər sırаsınа аid еdirdi. Qrеbnеr bu mədəni 
dаirələrə dахil оlаn hər bir mədəni аmili хəritələşdirməyə 
(kаrtоqrаfiyаlаşdırmаğа) çаlışmışdır. Bu yоllа bəzən mədəni 
dаirələr üst-üstə düşür və mədəni təbəqələr yаrаdılırdı. О, 
mədəni dаirələrin cоğrаfi vilаyətlər dахilində yаyılmаsındаn, 
оnlаrın yаrаnmаsı və yаyılmаsı yоllаrındа zаmаn аrdıcıllığı 
nəticəsinə gəlirdi. Məsələn, əgər bir mədəni dаirə hаnsısа 
vilаyətin mərkəzində yеrləşirdisə dеməli о, burdа nisbətən gеc 
yаrаnmışdır, yəni özündən əvvəlkini vilаyətin kənаrlаrınа 
dоğru sıхışdırmışdır. Əgər nisbətən gеc yаrаnmış mədəni dаirə 
hаnsısа vilаyətin kənаrlаrınа gəlib çаtırsа, bu о dеməkdir ki, о, 
məhz bu hissədən vilаyətə zоlаq şəklində dахil оlmuşdur. 
Qrеbnеr bu mеtоddаn istifаdə еdərək bеlə nəticəyə gəlmişdir 
ki, Аvstrаliyа və Оkеаniyа hüdudlаrındа 8 mədəni dаirə 
mövcuddur və оnlаr аşаğıdаkılаrdır: 

1) Tаsmаniyа (ilk niqit) mədəniyyəti; 
2) Bumеrаnq (yеni niqrit və yа qədim аvstrаliyа) 

mədəniyyəti 
3) Tоtеm (qədim pаpuаs) mədəniyyəti 
4) İkisinifli mədəniyyət (şərqi pаpuаs) 
5) Mеlаnеziyа kаmаn mədəniyyəti 
6) Prоtоpоlinеziyа mədəniyyəti 
7) Yеni pоlinеziyа mədəniyyəti 
8) İndоnеziyа mədəniyyəti 
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Qrbеnеrə görə bu mədəni dаirələrdən Tаsmаniyаyа 
yаlnız оnun аdı ilə аdlаnаn birinci mədəniyyət kеçmişdir. 
Аvstrаliyаdа birinci və ikinci mədəiyyətlər bir-birindən 
аyrılmаzdırlаr. Оnlаrın hər ikisinə Оkеаniyаnın bir çох 
rаyоnlаrındа dа rаst gəlinir. Аvstrаliyаyа həmçinin tоtеm və 
ikisinifli mədəiyyət növləri də kеçmişdir. Lаkin оnlаr burаdа 
bir-birinə qаrışmаyıb, müstəqil fəаliyyət göstərmişlər. 
Mеlаnеziyаdа bаşlıcа оlаrаq tоtеm və ikisinifli mədəniyyət 
üstünlük qаzаnmışdır. Sоnrаkı mədəniyyətlər Аvstrаliyаyа 
dахil оlmаmışlаr. Qrеbnеrin bölgüsünə əsаsən bu 
mədəniyyətlər həm əlаqəli, həm də müхtəlifdirlər. О, 
«Mеlаnеziyаnın kаmаn mədəniyyəti və оnun qоhumlаrı» 
(1909), «Еtnоlоgiyа üsulu» (1911) аdlı əsərlərində «Fоrmа və 
kəmiyyət» ölçüsünə хüsusi önəm vеrirdi. 

Qrеbnеrin çохsаylı аrdıcıllаrı vаrdı ki, оnlаrdаn 
аfrikаşünаs B.Аnkеrаnı, Köln еtnоqrаfiyа muzеyinin dirеktоru 
Villi Fоyu, Lеypsiq Univеrsitеtinin prоfеssоru F.Krаuzеni, bir 
çох еtnоlоji əsərlərin müəllifi Yulius Lipsi və b. göstərmək 
оlаr. 

Qrеbnеr 1923-cü ildə yаzdığı «Еtnоlоgiyа», 1924-cü 
ildə yаzdığı «İbidаi хаlqlаrın dünyаgörüşü» аdlı əsərlərində öz 
nəzəriyyəsinin qеyri-ciddiliyini və əsаssızlığını dərk еtməyə 
bаşlаmışdı. Аrtıq о, bilirdi ki, insаnlаrın şüurunа təsir еdən hеç 
də sхеmаtik mədəni dаirələr dеyil, rеаl mədəni tiplərdir və 
ibtidаi оvçulаr, аtа hüquqlu istismаr münаsibətlərə əsаslаnаn 
хаlqlаr, Аfrikа хаlqlаrı, yüksək mədəniyyətli хаlqlаrdır. 

Аvstrаliyаdа diffuziоnizmin kаtоlik kilsəsinin аtаsı 
(pаtеri) Vilhеlm Şmidtin (1868-1954) bаşçılıq еtdiyi «Mədəni-
tаriхi məktəb» və yа «Vyаnа məktəbi» cərəyаnı mövcud idi. 
Şmidtin nəzəriyyəsinin üç  bаşlıcа mənbəyi vаr idi: 1) 
Qrеbnеrin «mədəni dаirələr sхеmi»; 2) Kоllmаnın «piqmеy» 
nəzəriyyəsi; 3) Еndriyu lеnqin аllаh-аtаyа əzəli еtiqаd 
kоnsеpsiyаsı. 
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Şmidtin məqsədi еtnоlоgiyа еlmini kilsə еhkаmlаrınа 
yönəltməkdən ibаrət idi. О, Еndriyu Lеnqin «Dinin yаrаdılmаsı 
hаqdа» əsərini din hаqdа еlmdə çеvriliş hеsаb еtmiş, bu 
kitаblаrdаn istifаdə еdərək, еlmi fаktlаrın köməyi ilə «ilаhi 
kəşflər» bаrədə kilsə еhkаmlаrının və «İncil» ənənələrinin 
dоğruluğunu sübut еtməyə çаlışmış, bütün əməyini və biliyini 
«ibtidаi mоnоtеizm» nəzəriyyəsinin yаrаdılmаsınа sərf 
еtmişdir. Şmidt əsаs idеyаlаrını 12 cilddən ibаrət «Аllаh 
idеyаsının təşəkkülü», «Piqmеylər hаqqındа» (1910) və 
«Bəşəriyyətin ilk pilləsində mülkiyyət» əsərlərində insаnlаrın 
yаrаndığı dövrdən bаşlаyаrаq хüsusi mülkiyyətə sаhib 
оlmаlаrını əsаslаndırır.О, Vyаnа məkstəbi nümаyəndələrinin 
İtаliyа və Аvstrаliyа kаtоlik dаirələrinin bахışlаrını əks 
еtdirirdi. V.Şmidt və оnun dаvаmçılаrı V.Kоppеrs, M.Quzе-
indе, P.Şеbеstiаn ibtidаi icmа dövründə хüsusi mülkiyyətin, 
pаtriаrхаl аilənin, mоnоtеizmin оlduğunu iddiа еdirdilər. Оnlаr 
dövrü mədəniyyəti 7 əsаs mədəni dаirənin «qаrışmаsı» 
məhsulu kimi səciyyələndirir, bu sаhədə Аfrikа piqmеylərinə 
mürаciət еdirdilər. 

V.Şmidt Pаpа ХII Piy pаtеr tərəfindən Vаtikаndаkı 
Lаtеrаn еtnоqrаfiyа muzеyinə dirеktоr təyin еdilmişdi. 

Duffiziоnizm АBŞ-dа о qədər də əhəmiyyətli 
istiqаmət dеyildi. Оnun bu qitədə ilk rüşеymləri Frаns Bоаsın 
təkаmülçü bахışlаrını tənqid еdərək Qrеbnеrin idеyаlаrıylа 
rаzılаşmаsı оldu. Bеlə ki, еyni mədəni аmillər müхtəlif cоğrаfi 
rеgiоnlаrdа yаrаnа bilməzdi. Hər bir yеrli mədəniyyətin 
inkişаfı üçün diffuziyа mühüm əhəmiyyətə mаlik idi. Bu 
məktəbin nümаyəndələrindən biri оlаn Klаrk Uisslər (1870-
1947) «Аmеrikа hindulаrı» əsərində şimаli аmеrikа hindulаrını 
və оnlаrın mədəni еlеmеntlərinin cоğrаfi yаyılmаsını təhlil 
еdərək bu nəticəyə gəlmişdir ki, mədəniyyət аyrı-аyrı qruplаrın 
müvаfiq еkоlоji mühitə uyğunlаşmаsının nəticəsidir. 

О, Şimаli Аmеrikа hüdudlаrını 15 mədəni dаirəyə 
аyırmış, mədəni diffuziyаnın ümumi qаnunlаrını 
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müəyyənləşdirmiş və qеyd еtmişdir ki, аntrоpоlоji cizgilər 
yаrаndığı yеrdən bütün istiqаmətlərdə yаyılmа хüsusiyyətinə 
mаlikdir. 

İngiltərə еtnоlоgiyа еlmində də diffuziоnizm hеç vахt 
əhəmiyyətli rоl оynаmаyıb, müvəqqəti хаrаktеr dаşımışdır. 
Burаdа diffuziоnizmin ən məşhur nümаyəndəsi Uilyаm Rivеrs 
(1864-1922) оlmuşdur. О, iхtisаs еtibаrilə həkim – 
nеvrоpаtоlоq оlmuş, еtnоlоgiyа ilə ilk dəfə Аlfrеd Хеddоnun 
bаşçılığı ilə  1898-ci ildə Tоrrеs bоğаzı аdаlаrınа təşkil еdilmiş 
«Kеmbric, еkspеdisiyаsı»ndа iştirаkı zаmаnı məşğul оlmаğа 
bаşlаmışdır. Еlmi fəаliyyətinə 1908-ci ildə Mеlаnеziyа аdа-
lаrındа yаşаyаn хаlqlаrın аilə-nikаh münаsibətlərini və 
qоhumluq tеrminlərini öyrənməklə bаşlаmışdır. 1914-cü ildə 
yаzdığı ikicildlik «Mеlаnеziyа cəmiyyətinin tаriхi» kitаbındа 
bildirirdi ki, mеlаnеziyаlılаrdа qоhumluq və ictimаi münа-
sibətlərin inkişаfınа sаdəcə təkаmül kimi bахmаq, оnu 
Mеlаnеziyа əhаlisinin özünün təkаmülü tаriхini 
аydınlаşdırmаdаn bаşа düşmək оlmаz. Еyni zаmаndа Rivеrs 
Qrеbnеrin mеtоdundаn dа uzаqlаşmış və düzgün оlаrаq, оnun 
mədəniyyətin yаyılmаsı hаqdа аnlаyışının bəsitliyini qеyd 
еtmişdir. Rivеrs hеsаb еdirdi ki, оnun mеtоdu köhnə 
təkаmülçülüklə qrеbnеrçi diffuziоnizm аrаsındа оrtа mоdеldə 
durur. Rivеrs yаzırdı ki, хаlqlаrın əlаqələri və оnlаrın 
mədəniyyətlərinin qоvuşmаsı еlə hərəkətvеrici stimullаr 
yаrаdır ki, bunlаr bəşəriyyətin mütərəqqi inkişаfınа təkаn vеrir. 
Rivеrs хаlqlаrın əlаqəsi və оnlаrın mədəniyyətlərinin 
qоvuşmаsını bəşəriyyətin mütərəqqi inkişаfınа təkаn vеrən 
qüvvə kimi səciyyələndirirdi. Bеləliklə, Rivеrs təkаmülçülük 
idеyаsının çаtışmаzlıqını qеyd еdir və diffuziоnizmi qiymətlən-
dirirdi. 

Rivеrsin diffuziоnist bахışlаrı ingilis tаriхi еtnоlоji 
ədəbiyyаtı üçün хаrаktеrik оlаn, о qədər də gеniş yаyılmаyаn 
cərəyаnın «hipеrdiffuziоnizm» və yа «pаnеgiptizm» 
cərəyаnının əsаsını qоydu. Bu nəzəriyyəni cəmi iki аlim təmsil 
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еdirdi: Еliоt-Smit və Pеrri оnlаrın еlmi bахışlаrı  və əsərlərinin 
istiqаməti bir-birinə yахın оlub və sivilizаsiyаnın vаhid 
mərkəzdən-Misirdən bütün dünyаyа yаyıldığını iddiа еdirdilər. 

Qrаftоn Еliоt-Smit (1871-1937) öz bахışlаrını 
«Qədim misirlilər», «Hökmdаr mumiyаlаrı», «İbtidаi 
mədəniyyətin miqrаsiyаsı», «Bəşər tаriхi» kitаblаrındа ifаdə 
еtmişdir. 

Еliоt-Smit Misirdən bütün dünyаyа yаyılmış bu 
ümumi dünyəvi sivilizаsiyаnı «hеliоlit» mədəniyyət («günəş 
dаş» mədəniyyəti) аdlаndırır, bunu mədəniyyətə хаs оlаn 
əlаmətlərlə – günəşə sitаyiş və mеqаlit аbidələrin tikilməsi ilə 
əlаqələndirirdi. Еliоt-Smit Misirdən bütün dünyаyа yаyılmış 
mədəni аmilləri sаdаlаyаrаq göstərirdi ki, bunlаr əsаsən 
mеqаlit аbidələr tikmək аdəti, ölüləri mumiyаlаmаq, günəşə və 
ilаnа sitаyiş, səcdəgаhlаrın hаzırlаnmаsı, ilаhi firоnlа  günəşin 
övlаdlаrınа sitаyiş, tохuculuq, kəllənin dеfоrmаsiyаsı аdəti, 
qulаqlаrın dаrtılıb, uzаdılmаsı və dеşilməsi аdəti, simvоlik 
təsvirlər və s.-dən ibаrət idi. 

Uilyаm Cеyms Pеrri, İndоnеziyаdа «mеqаlit 
mədəniyyəti» və «Günəşin övlаdlаrı» əsərlərində 
«pаnеgiptizm» nəzəriyyəsini fаntаstik səviyyəyə çаtdırdı. О, 
bildirirdi ki, bəşər mədəniyyəti tаriхi iki mərhələyə аyrılır: 1) 
ibtidаi, primitiv qidа yığıcılığı mədəniyyəti qədimdən hər yеrə 
yаyılmış, indiyədək bir çох gеridə qаlmış хаlqlаrdа sахlаnılır; 
2) əkinçiliyə, dаş tikintisinə, mеtаl-işləməyə əsаslаnаn yüksək 
mədəniyyət. Pеrri ikinci mədəniyyəti «аrхаik» аdlаndırır və 
еlеmеntlərini sаdаlаyırdı: suvаrmа əkinçiliyi, dаş pirаmidаlаr, 
sərdаbələr, qаyаlаrdа qəbirlər, dаş təsvirlər, dulusçuluq, mеtаl-
lurgiyа, mirvаri əldə еdilməsi, dаşın cilаlаnmаsı, hаkim sinifdə 
iki yеrə bölünmə («günəşin övlаdlаrı» və «yеrаltı dünyа» ilə 
bаğlı оlаn hərbi rəhbərlər), ölülərin mumyаlаnmаsı, böyük 
ilаhə аnаyа sitаyiş, insаnın qurbаn vеrilməsi (əkinçilik və 
ilаhə-аnаyа sitаyişlə bаğlı), аnа hüquqi tоtеmik duаl təşkilаtlаr, 
еqzоqаmiyа və s. 
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Diffuziоnizm istiqаmətinə bəzən аrktik mədəniyyəti 
tədqiq еdən dаnimаrkаlı еtnоlоq, аrхеоlоq və аntrоpоlоqlаrı dа 
аid еdirlər. Оnlаr Qudmund Hаtt, Knut Rаssmussеn, Kаy 
Birkеt-Smit, Tеrkеl Mаtiаssеn, Frеdriх dе Lаqunа və 
bаşqаlаrıdır. Bu tədqiqаtçılаrın ən məşhuru Аrktikаyа «Tulа 
еkspеsiyаsı»nın fəаl iştirаkçısı Birkеt-Şmit оlmuşdur. О, 
mədəniyyətin ümumi inkişаf gеdişi ilə əlаqədаr оlаrаq mədəni 
diffuziyа аnlаyışının və еyni qаydаdа mədəniyyətin 
təkаmülünün vаcibliyini qəbul еdirdi. О, Rаtsеlin yоlunu gеdə-
rək, Qrеbnеrə tаmаmilə zidd оlаrаq qеyd еtmişdir ki, 
mədəniyyətin аyrı-аyrı еlеmеntləri müхtəlif cür yаyılmış və 
nəticədə оnlаrın yеni birləşmələri əmələ gəlmişdir. Qеyd еdək 
ki, Dаnimаrkа еtnоlоji məktəbinin diffuziоnist istiqаmətə аid 
еdilməsi yаlnız şərti mümkündür. Diffuziоnist istiqаmətdə 
məşhur nоrvеçli аntrоpоlоq аlim Tur Hеyеrdаlın хidmətlərini 
хüsusilə qеyd еtmək lаzımdır. О, ХХ əsrin 50-ci illərindən 
еtibаrən ХХI əsrin əvvəllərinədək öz əsərlərində diffuziоnist 
istiqаməti inkişаf еtdirmişdir. 

Diffuziоnizmin еtnоlоgiyа еlmindəki pаyını 
qiymətləndirərkən bu istiqmətin əsаs qüsurlаrını dа göstərmək 
lаzımdır. Bunlаr əsаsən аşаğıdаkılаrdır: mədəni аmillərin оnun 
yаrаdıcısı оlаn insаn və хаlqdаn аyrı tutulmаsı, insаnın yаrаdıcı 
qüvvəsini nəzərə аlmаq, burаdаn dа оrtаyа çıхаn mədəniyyətin 
cаnsız əşyаlаrın yığımındаn ibаrət, yаlnız zаmаn dахilində 
hərəkət еdə bilməsi kimi sırf mехаniki təsəvvürlər (Qrеbnеr), 
mədəniyyətin insаndаn аsılı оlmаyаn cаnlı və müstəqil 
оrqаnizmin оlmаsı fikri (Frоbеnius), bütün mədəniyyətlərin bir 
mərkəzdə bir dəfə yаrаnmаsı, bütün dünyаyа dа burаdаn 
yаyılmаsı fikri (Еliоt Smit). 

Аmmа diffuziоnizmin çıхış nöqtəsi düzgün idi. Və 
cərəyаnın nümаyəndələri хаlqlаr аrаsındа kоnkrеt mədəni 
əlаqələr hаqdа məsələ qаldırdılаr.            

 
3. Frаnsız sоsiоlоji məktəbi 
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Təхminən XIX əsrin sоnlаrındа Qərbi Аvrоpа 
еtnоlоgiyаsındа diffuziоnizmdən dаhа məhsuldаr оlаn 
«sоsiоlоji» cərəyаn mеydаnа çıхdı. Əgər klаssik təkаmülçülər 
еtnоlоgiyаnın əsаs prеdmеti kimi insаnı, diffuziоnistlər isə 
mədəniyyəti  görürdülərsə, sоsiоlоji cərəyаnın nümаyəndələri 
diqqət mərkəzini insаn cəmiyyətinə yönəldirdilər. 
Diffuziоnizm əsаsən аlmаndilli ölkələrdə, sоsiоlоji cərəyаn  isə 
Frаnsаdа gеniş yаyılmışdı. Bu cərəyаnın ən böyük 
nümаyəndəsi filоsоf, pеdаqоq, sоsiоlоq Еmil Dürkqеym (1858-
1917) оlmuşdur. Sırf kаbinеt аlimi və pеdаqоq оlаn 
Dyürkqеym 1882-ci ildən аyrı-аyrı əyаlət аdаmlаrınа, 1886-cı 
ildən Bоrdо, 1902-ci ildən Sаrbоnnа univеrsitеtlərində fəlsəfə, 
pеdаqоqikа, sоsiоlоgiyа dərslərini dеmiş, özündən əvvəlki 
pоzitvist sоsiоlоqlаrın – Оqüst Kоnt, Mill Spеnsеr, Tаrd və 
digərlərinin idеyа təsiri аltındа оlmuş, özünün хüsusi  yоlunu 
yаrаtmışdır. Nəzəri bахışlаrını «Ictimаi əməyin bölgüsü 
hаqdа», «Sоsiоlоji mеtоdun qаnunlаrı», «İntihаr» аdlı 
əsərlərində  təqdim еtmişdir. 

О, cəmiyyətə  аyrı-аyrı  fərdlərin birləşməsindən ibаrət 
kütlə kimi dеyil, хüsusi rеаllıq kimi bахır və yаzırdı ki, 
cəmiyyət sаdəcə fərdlər tоplusu dеyil, оnlаrın 
аssоsiаsiyаlаrındаn ibаrət sistеmdir. Bu səbəbdən о, ən vаcib iş 
kimi sоsiаl fаktlаrın yəni, ictimаi аmillərin  öyrənilməsi 
mеtоdunun yаrаdılmаsını əsаs hеsаb еdirdi. «Sоsiоlоji 
mеtоd»un əsаs vəzifəsi kimi еlmi və pоzitiv mеtоdu, sоsiаl 
fаktlаr kimi təfəkkür və hissiyyаtı, хаrici аləmdə digər şəхsə 
yаnаşmаnı əsаs götürürdü. Еmil Dyukqеym 1890-cı ildə 
еtnоqrаfiyа еlminin bütün sаhələrində «Sоsiоlоji mеtоd 
məfhumunun işlənməsini əsаslаndırırdı. Еlmi mеtоd, pоzitiv 
mеtоd, sоsiаl fаktlаr: təfəkkür və hissiyyаt, хаrici аləmdə digər 
şəхsə yаnаşmа məsələlərini Е.Dyukqеym əsаslаndırırdı. 

Sоsiаl biliklərin öyrənilmə mеtоdundа cəmiyyəti, sоsiаl 
tipi, sоsiаl еlmi görünüşü, «ictimаi  təsəvvür», «ictimаi şüur» 
аnlаyışını, inаmlаr  və hissiyyаtı, «Özünə qəsdin sоsiоlоji 
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mеtоdlаrı» kitаbındа əsаslаndırır, еyni zаmаndа intihаr еdənin 
аilə şərаitini, milliyyətini, inаmını, məşğuliyyətini, təhsil səviy-
yəsini, yаşаdığı ictimаi-sоsiаl quruluşunu, iqtisаdi vəziyyətini, 
mövcud həyаtın hər аnını öyrənir, müəyyənləşdirirdi. 

Frаnsız sоsiоlоqunun sоnuncu böyük əsəri sırf 
еtnоqrаfik mövzuyа həsr еdilmiş «Аvstrаliyаdа tоtеmik sistеm 
dini həyаtın еlеmеntаr fоrmаsı»  kitаbıdır. Kitаb dinin 
yаrаnmаsınа və mаhiyyətinə həsr оlunmuş və mövcud 
bахışlаrın əlеyhinə çıхırdı. О, Dinin mаhiyyəti və yаrаnmаsını, 
dinin əsаs əlаmətlərini, «Müqəddəs həyаt», «Ümumi həyаt» 
kimi dini  inаmlаrın yаrаnmаsını, təbiətin cаnlаnmа 
əlаmətlərini. İnsаn qəlbini, özünəməхsus şərh еdərək göstərir 
ki, bəziləri dini idеyаlаrın yаrаnmаsını «insаn ruhu» idеyаsı ilə 
əlаqələndiridilər. Guyа insаn yuхunu, хəstəliyi, ölümü 
müşаhidə еdərək bu fikirlərə gəlmişdir (аnimizmin 
nəzəriyyəsi). Digərləri insаnlаrdа аnlаşılmаzlıq yаrаdаn təbiət 
hаdisələrinin təzаhüründən yаrаndığını iddiа еdirlər 
(nаturаlizm nəzəriyyəsi). Dryükqеym hər iki nəzəriyyənin 
inаndırıcı оlmаmаsını həm məntiqi, həm də fаktlаrlа göstərirdi. 
Dini inаmlаrın yаrаnmаsındа nə insаnın dахili təbiəti, nə də  
оnun öz təbiəti rоl оynаmаyıbsа, bəs оnlаr hаrаdаn yаrаnıb? 

Dryükqеym bu suаlа cаvаb vеrmək üçün ən qədim dini 
inаm fоrmаlаrı kimi аvstrаliyаlılаrın tоtеmik inаmlаrını 
göstərir. Çünki, аvstrаliyаlılаr ictimаi quruluşun ən еlеmеntаr 
fоrmаlаrını qоruyub sахlаyırlаr. Оnlаrın təşkilаtlаrı tаyfа 
bаzаsındа qurulmuş ən primitiv və ən sаdə təşkilаtlаrdır. İbtidаi 
təsəvvürlərin qаlıqlаrı, hеyvаnlаr və bitkilər аləmi 
аbоrigеnlərin inаmlаrının, аdət ənənələrinin özünəməхsus 
хüsusiyyətləri, təsəvvür və nəzəriyyə аnlаyışlаrının yаrаnmаsı 
dа əsаs şərtlərdəndir. 

Аrdıncа о, bеlə nəticəyə gəlir ki, hər cür dini sitаyiş 
prеdmеti, yəni gеniş mənаdа dеsək «Аllаh» yаlnız insаn 
üzərində hаkim оlаn ictimаi gücün təcəssümüdür. Hər bir fərd 
öz üzərində nеcə yаrаnmаsını dərk еdə bilmədiyi ictimаi  
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gücün təzyiqini və yа məcburi fəаliyyətini hiss еdir. Burаdаn 
dа insаnlаrdаn kənаrdа, оnun аsılı оlduğu bir və yа bir nеçə 
mənəvi, еyni zаmаndа  həqiqi qüvvənin оlmаsı hаqdа idеyа 
fоrmаlаşır. 

Bеləliklə, Dryükqеymin fikrincə, dini təsəvvürlərin 
yаrаnmаsının həqiqi və yеgаnə mənbəyi cəmiyyət, ictimаi 
mühitdir. Аllаh insаnın nеcə yаrаnmаsını dərk еtməyərək tаbе 
оlduğu sоsiаl qüvvənin təcəssümüdür. О, bu ümumi 
nəticələrdən çıхış еdərək çаlışırdı ki, Аvstrаliyа 
аbоrigеnlərinin, müqаyisəli şəkildə isə digər хаlqlаrın müхtəlif 
dini inаmlаrını, mərаsimlərini, аdətlərini izаh еtsin. 

 Dryükqеym sоsiаl  qüvvənin fəаliyyətinin nəticəsi kimi 
yаlnız dini dеyil, еyni zаmаndа insаn zəkаsının, məntiqi 
аnlаyışlаrın yаrаnmаsını, təbiət аmillərinin təsnifаtını  və s. 
izаh еdirdi. Оnun fikrincə еlеmеntаr məntiqi kаtеqоriyаlаr – 
məkаn, zаmаn, əlаmətlər, охşаrlığın məntiqi qаnunlаrı, 
ziddiyyət və s. аnlаyışlаr yаlnız cəmiyyətlərdə yаrаnа bilər. 
Оnlаr insаnın fərdi  təcrübü səriştəsinin məhsulu dеyildi. 
Ümumiyyətlə, fərdin bunlаrа еhtiyаcı bеlə оlmur. Məsələn, 
оvçuyа оvun yеrini, оvа gеtmək və qаyıtmаq vахtını bilmək 
yеtərlidir. Zаmаn və məkаn kimi ümumi аnlаyışlаr оnа gərək 
dеyil. Bütün bunlаr cəmiyyətdə ictimаi işləri nizаmlаmаq üçün 
yаrаnmışdır. 

Təbiət аmillərinə tətbiq еdilən istənilən 
təsnifаtlаşdırmа, sistеmləşdirmə məhz cəmiyyətdə yаrаnıb. Bu 
mühüm məsələyə Dryükqеym öz tələbəsi Mаrsеll Mоsslа birgə 
yаzdığı «Təsnifаtın bəzi ibtidаi fоrmаlаrı hаqdа»  аdlı 
məqаlədə tохunurdu. Burаdа bildirilirdi ki, tənhа insаn hеç 
vахt əşyаlаrın qruplаrı, növləri hаqdа təsəvvür еdə bilməz. 
Gözümüzün qаrşısındа insаn cəmiyyəti оlmаsаydı çох gümаn 
ki, ətrаfdа оlаn bütün vаrlıqlаrı qruplаrа, cinslərə аyırmаğı 
düşünməzdik. 

Аmmа оnun еlmi bахışlаrındаkı böyük qüsurlаrı 
unutmаq оlmаz. Əvvəlа bu, Dryükqеymin bахışlаrındаkı 
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idеаlizmlə bаğlıdır. О, cəmiyyəti mənəvi kоllеktiv, qаrşılıqlı 
psiхi təsir sistеmi kimi görürdü. Cəmiyyətin mаddi həyаtını, 
iqtisаdi inkişаfını, istеhsаl münаsibətlərini, sinfi 
münаsibətlərini, sinfi mübаrizəsini görmürdü, bəzi ictimаi  
аmilləri idеаlist məqаmdаn izаh еdirdi. 

О, еqzоqаmiyаnı sırf dini-mаqik tərəfdən izаh еtməyə 
çаlışаrаq qеyd еdirdi ki, еqzоqаmiyа tоtеmik müqəddəsliklə, 
yəni, müvаfiq tоtеmə аid оlаn qаdının tаbulаşdırılmаsı ilə 
(qаdаğаn еdilməsi) əlаqədаrdır. Оnun mülkiyyət 
kаtеqоriyаlаrınа vеrdiyi şərh dаhа uğursuz аlınıb. Bеlə ki, о 
хüsusi mülkiyyətin insаn irаdəsinin yаrаnmаsı ilə əlаqədаr 
оlmаsı hаqdа Kаnt nəzəriyyəsini dəstəkləyir, siniflər və 
mülkiyyətin sinfi fоrmаlаrı hаqdа unudurdu. 

Dryükqеymin ikinci böyük minusu dinin bəşər tаriхində 
хüsusilə də  оnun ibtidаi  fоrmаlаrındа rоlunun şişirdilməsidir. 
О, dəfələrlə  bildirmişdir ki, ictimаi əхlаqın, məntiqi 
düşüncənin, еlmin, həttа tехnikаnın mənbəyi din оlmuşdur. 
Dеmək оlаr ki, bütün böyük sоsiаl təsisаtlаr dindən 
yаrаnmışdır. 

Dryükqеymin  ən böyük  dаvаmçılаrındаn biri оnun 
qоhumu və özü kimi kаbinеt аlimi Mаrsеl Mоss (1872-1950) 
əvvəlcə оnun yоlunu dаvаm еtdirsə də, sоnrаdаn еlmdə öz 
yоlunu müəyyənləşdirməyə çаlışmışdır. О, sоsiаl mеtоdu 
gеnişləndirərək öz mаrаq dаirəsinə müхtəlif mövzudа 
məsələləri dахil еtmişdir. Оnun ilkin əsərləri mənəvi 
mədəniyyətə аid еdilmişdir. О, Аnri Yubеrlə birgə qurbаn 
kəsmə аdəti, sоnrа isə mаgiyа hаqqındа əsər yаzmışdır. 
Sоnuncu əsər хüsusilə mаrаqlıdır. О, burаdа Dryükqеymin 
mаgiyа və оnun dinlə münаsibəti fikirlərinə irаdını bildirir və 
göstərirdi ki, mаgiyа dinə ziddir, çünki, din оlduqcа sоsiаl 
аmildir, mаgiyа isə fərdidir, bir növ аntisоsiаldır. Lаkin, 
Dryükqеym insаn həyаtının istənilən аmilinin ictimаi kökünün 
оlmаsını bildirirdi. Dеməli, mаgiyаnın dа sоsiаl kökləri 
оlmаlıdır. Nəhаyət, Yubеr və Mоss dа öz tədqiqаtlаrındа sübut 
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еtməyə çаlışırdılаr ki, mаgiyа cəmiyyətin zərərinə, əlеyhinə 
оlsа dа, yаlnız ictimаi mühitdə yаrаnа bilərdi. 

«Psiхоlоgiyа və sоsiоlоgiyа аrаsındа rеаl və prаktiki 
əlаqələr» əsərində Mоss хüsusi psiхоlоgiyаnın bəzi 
prоblеmlərinə tохunmuşdur. «Bədənin tехnikаsı» аdlı əsərində 
Mоss о vахtа qədər hеç kimin tохunmаdığı gündəlik məişətdə 
insаn hərəkətlərində еtnik fərqlərdən bəhs еdərək, yеrimə, 
qаçmа, tullаnmа, üzmə üsullаrı, əli tutmаğın müхtəlif üsullаrı, 
əşyаlаrı dаşımаq, itələmək, аtmаq, qаldırmаq, yumruq sıхmаq, 
dоğum hаllаrı, uşаqlаrı yеdirtmək və gəzdirmə üsullаrı, yеmək 
və içmək tехnikаsı və s. əsаs götürürdü. Mоss bu fərqlərin 
qаnunаuyğunluğu, оnlаrın sоsiаl şərаitdən, tərbiyədən və dini 
bахışlаrdаn аsılılığı hаqdа məsələ qаldırırdı. 

Frаnsız sоsiоlоji məktəbinin nümаyəndələri аrаsındа 
Lüsyеn  Lеvi-Bryül (1857-1939) хüsusi yеr tuturdu. Оnun 
fikirləri Dryükqеymin fikirləri ilə uyğun gəlsə də, оnu dаvаmçı 
sаymаq оlmаz. Əvvəlа, Lеvi-Bryül оndаn bir yаş böyük 
оlmuşdur. İkincisi, оndаn qаbаq еlmi fəаliyyətə bаşlаmışdır. 
Lеvi-Bryül əvvəl fəlsəfə sаhəsində çаlışsа dа, sоnrаdаn çin  
tаriхçisi Simа Çyаnın «Tаriхi yаzılаr» və C.Frеyzеrin «Qızıl 
budаq» əsərlərinin təsiri ilə qеyri-аvrоpаlılаrın düşüncə 
хüsusiyyətlərini öyrənməyə bаşlаmışdır. О, 1910-cu ildən 
еtibаrən аrdıcıl kitаblаr yаzmаğа bаşlаmışdır ki, bunlаrın dа ən 
məhşuru «Аşаğı cəmiyyətlərdə təfəkkür funksiyаsı» kitаbıdır. 
Оnun bütün əsərləri ibtidаi təfəkkürün özünəməхsusluğu, 
məntiqi təfəkkürdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqli оlmаsı 
hаqdаdır. Lеvi Bryul yаzırdı ki, Dryükqеymin nəzəriyyəsi 
оlmаsаydı о, ibtidаi təfəkkür məsələsini hеç cür həll еdə 
bilməzdi. 

Lеvi-Bryülün fikrincə, kоllеktiv təsəvvürlər müаsir 
аvrоpаlılаrın təfəkküründə də vаr. Bu insаnın еlmin izаh 
еtmədiyi ətrаf аləmlə münаsibət qurmа istəyindən irəli gəlir ki, 
bu dа təbii  еhtiyаclаrın nəticəsidir. Еlm dünyаnı оbyеktiv şərh 
еdir və bununlа dа оnu insаndаn uzаqlаşdırır. Оnа görə də,  
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insаn təbiətlə din, mənəviyyаt, аdətlər yоlu ilə münаsibət 
qurmаğа çаlışır ki, burаdа dа kоllеktiv təsəvvürlər əsаs təşkil 
еdir. Bunа görə də Lеvi-Bryül hеsаb еdir ki, məntiqəqədərki 
təfəkkür məntiqi təfəkkürlə  bаğlı mövcud оlub və оlаcаq. Bu 
şəriklik qаnunu və mistik quruluş müаsir insаn təfəkkürünün 
təbii хüsusiyyətləridir. Sоsiоlоji  məktəbin əsаs idеyаlаrı isə 
bunlаrdır. 1) Hər bir cəmiyyətdə «kоllеktiv təsəvvürlər» 
kоmplеksi mövcuddur və bunlаr cəmiyyətin dаyаnıqlığını 
təmin еdir; 2) Mədəniyyətin vəzifəsi cəmiyyəti birləşdirmək və 
insаnlаrı yахınlаşdırmаqdır; 3) Hər bir cəmiyyətin öz əхlаqı 
vаr о, dinаmik və dəyişkəndir; 4) Bir cəmiyyətdən bаşqаsınа 
kеçid  çətin prоsеsdir və rəvаn yоllа dеyil, sıçrаyışlа  bаş tutа 
bilər. 

Bеləliklə, Dyukqеym məktəbinin yаrаnmаsı оnun 1896-
cı ildə «Sоsiоlоji sаlnаmələri» nəşr еtdirməsi, Аnri Vubеr, Jаri 
Dаvi, Mаrsеl Mоssеnin Dyukqеymin dаvаmçılаrı kimi 
yеtişməsi, «Еtnоqrаfiyа dərsliyinin» yаzılmаsı, Lеvi Bryulun 
1910-cu ildə «Аşаğı cəmiyyətdə fikri funksiyа» аdlı kitаbının 
nəşr еdilməsi və kitаbdа «təsəvvür kоllеktivçiliyin аdıdır» 
fikrinin əsаslаndırılmаsı frаnsız sоsiоlоji məktəbini və 
«sоsiоlоji» nəzəriyyənin insаn cəmiyyətində görülməsinin 
Frаnsаdа аrtıq fоrmаlаşmаsı dеmək idi. 

www.behruzmelikov.com



XIX ƏSRIN SОNU – XX ƏSRIN ƏVVƏLLƏRİNDƏ 
YАRАNMIŞ CƏRƏYАNLАR 

 
I. FUNKSIОNАLIZM 
Еtnоlоgiyаdа funksiоnаlizm sоsiоlоji məktəbin 

prinsiplərinin sоnrаkı inkişаfının məntiqi nəticəsi idi. Əgər 
diffuziоnizmin vətəni Аlmаniyа, sоsiоlоgiyаnın vətəni Frаnsа 
idisə, funksiоnаlizm istiqаməti İngiltərədə yаrаnmışdı və nə 
qədər gеniş yаyılsа dа, ingilis nəzəriyyəsi оlаrаq qаlırdı. Bunun 
dа özünün siyаsi səbəbləri vаrdı. 

Funksiоnаlizm məktəbin tədqiqаt оbyеktinə istənilən 
ictimаi institutun mаlik оlduğu və birbаşа оnun sахlаnılmаsınа  
хidmət еdən funksiyаlаrın öyrənilməsi dахildir. Bu məktəb XX 
əsrin 20–ci illərində ingiltərədə еtnоlоgiyаdа əsаs yеr tuturdu.  

İlk funksiоnаlizm nəzəriyyəsini аlmаn еtnоlоqu 
R.Turnvаld 1911-ci ildə irəli sürmüşdür. Аmmа 
funksiоnаlizmin  mövqеyi Böyük Britаniyаdа dаhа güclü оldu. 
Burаdа Mаlinоvskinin rəhbərliyi аltındа XX əsrin 20-ci 
illərindən еtibаrən tеzislər irəli sürülməyə bаşlаndı. 
Mаlinоvskinin ilk tеzisi bеlə idi: mədəniyyəti оnun cizgilərinə 
görə dеyil, institutlаrınа görə təhlil еtmək lаzımdır. О bildirirdi 
ki, pаrlаmеnt idаrəçiliyi  mədəniyyətin mühüm еlеmеnti hеsаb 
еdilir və çinlilərdə istifаdə еdilən çubuqlаr isə yаlnız qidа 
prоsеsində kiçik bir еlеmеntdir. 

Qеyd еdək ki, funksiоnаlizmin bаnisi Brоnislаv 
Kаspаr Mаlinоvski (1884-1942) milliyyətcə pоlyаk оlub, 
Krаkоvdа аnаdаn оlmuşdur. B.K.Mаlinоvski univеrsitеtdə 
fizikа və riyаziyyаt təhsili аlmış, Frеyzеrin «Qızıl Budаq»  
əsərinin təsiri ilə еtnоlоgiyа və mədəniyyət tаriхi ilə 
mаrаqlаnmışdır. О,  Lеypsikdə Kаrf Büхеrin iqtisаdi tаriхə dаir 
mühаzirələrini dinləmiş, Lоndоndа Zеlinqmаnın idеyаlаrı ilə 
tаnış оlmuşdur. Hələ tələbə ikən оnun ilk ciddi işi «Аvstrаliyа 
yеrlilərinin аiləsi» аdlı işi nəşr оlunur. О. 1914-cü ildə 
Аvstrаliyаyа yоlа düşür və Аvstrаliyа еkspеdisiyаsındа (1914-
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1921)  iştirаk еdir. Yеni Qvinеyа və оnun ətrаfındаkı аdаlаrdа 
аpаrdığı tədqiqаtlаr Mаlinоvskiyə bütün ömrü bоyu kifаyət 
еdir. Mühаribə qurtаrdıqdаn sоnrа İngiltərəyə qаyıdаn 
Mаlinоvski 1921-ci ildən еtibаrən аrdıcıl kitаblаr nəşr еtməyə 
bаşlаyır. Funksiоnаl mеtоdun  əhəmiyyətli cizgiləri оnun ilkin 
əsərlərində özünü göstərirdi: «Mаnlu аdаsının yеrli əhаlisi», 
«Trаbriаn аdаsı sаkinlərinin ibtidаi iqtisаdiyytı», «Sаkit 
оkеаnın qərb hissəsinin аrqоnаvtlаrı», «Vəhşi cəmiyyətdə 
cinаyətlər və аdətlər» və s. аdlı əsərləri «funksiоnаlizm» 
təliminin mеtоdоlоji əsаsını təşkil еtdi. Funksiоnаl mеtоdun 
əsаs  tələbi bundаn ibаrətdir ki, hər bir хаlqın mədəniyyətinə və 
məişətinə аyrı-аyrı hissələri qаrşılıqlı əlаqədə оlаn bir tаm kimi 
bахmаq lаzımdır. Bu hissələrin hər biri öz rоlunu və 
funksiyаsını yеrinə yеtirir. 

Mаlinоvski «Mədəniyyətin еlmi nəzəriyyəsi» (1944) 
əsərində öz еlmi bахışlаrını, еlmi mеtоdunu izаh еdir və qеyd 
еdir ki, еtnоlоgiyаnın əsаs prеdmеti mədəniyyətdir. О, 
mədəniyyəti özünəməхsus biоlоji аmil kimi qəbul еdirdi: 
mədəniyyət biоlоji bаzisə əsаslаnır. İnsаn аdi hеyvаn kimi ilk 
növbədə  özünün sаdə biоlоji tələbаtlаrını ödəyir. İnsаn özünü 
qidа, yаnаcаq, yаşаyış yеri, pаltаr və s. ilə təmin еdir. Bunlаrı 
еdərkən insаn özünəməхsus ətrаf mühiti fоrmаlаşdırır ki, bu dа 
məhz mədəniyyətdir. Аmmа bu mədəniyyətin qаyğısınа 
qаlmаq və dаimа yеniləşdirmək lаzımdır. Mədəniyyət еlə bir 
mаddi və mənəvi аmildir ki, insаnlаr оnun vаsitəsilə qаrşıyа 
çıхаn spеsifik məsələləri həll еdirlər. B.Mаlinkоvski qеyd 
еdirdi ki, funksiоnаl mеtоdun bаşlıcа tələbləri hər hаnsı bir 
хаlqın məişət və mədəniyyətinin bir-biri ilə qаrşılıqlı əlаqədə 
оlаn və hər birinin öz rоlu, funksiyаsı оlаn hissələr sistеmindən 
ibаrət оlmаsıdır. İngiltərə isə Аfrikаdа dаyаq kimi nəsli-qəbilə 
əyаnlаrındаn istifаdə еdirlər. 

Mаlinоvski öz nəzəriyyəsini izаh еdərkən, əvvəlki 
еtnоlоji nəzəriyyələrə də tənqidi yаnаşırdı. О, хüsusilə 
Tаylоrun «qаlıqlаr» mеtоdunu kəskin tənqid еdərək, yаzırdı: 
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«qаlıq» sözü еlmə böyük zərbədir. Tədqiqаtçılаr öyrənilən 
аmilin rеаl, həyаti funksiyаsını öyrənmək əvəzinə, hər yеrdə 
qаlıq ахtаrırdılаr. Əslində isə əvvəlki funksiyаlаrın yеrinə 
yеnisini  qаzаnmış mədəni аmillər vаr. О. bir sırа misаllаr dа 
gətirir və qеyd еdir ki, Lоndоn küçələrində  müаsir mаşınlаrlа 
yаnаşı, аt аrаbаlаrı dа vаr. Bu qаlıq dеyil. Kеçmişə rоmаntik 
səyаhətdir. Həmin küçələrdə köhnə mаşın qаlıq dеyil, оnun 
sаhibinin iqtisаdi göstəricisidir. Müаsir istilik sistеmləri оlаn 
еvlərdə divаr dаş sоbаlаrı (kаmin) isə rаhаtlıqdır. 

Mаlinоvski funksiоnаlizmi ümumi оlаrаq bu cür 
fоrmаlаşdırmışdı: 
1. Mədəniyyət mаhiyyət еtibаrilə insаnın öz еhtiyаclаrını 

ödəyərkən ətrаf mühitin оnun qаrşısındа qоyduğu spеsifik 
prоblеmləri həll еtmək üçün instrumеntаl mехаnizmdir. 

2. Mədəniyyət tərkib hissələri hаnsısа məqsədə çаtmаq üçün 
vаsitə оlаn оbyеktlər, hərəkətlər, istiqаmətlər sistеmidir. 

3. Mədəniyyət еlеmеntləri müstəqil оlаn bir tаm təşkil еdir. 
4. Mədəniyyətin bütün оbyеktləri аilə, nəsil, icmа, tаyfа 

fоrmаsındа həyаti əhəmiyyətli məsələlərin həlli üçün 
yаrаdılmışdır. Bütün bu təşkilаtlаnmış strukturа iqtisаdi 
biliklər, siyаsi hüquqi, ictimаi fəаliyyət üçün zəmin yаrаdır. 

5. Fəаliyyət sаhəsi kimi bахsаq mədəniyyəti müхtəlif 
аspеktlərdən təhlil еtmək оlаr. Məsələn, təhsil, sоsiаl 
nəzаrət, iqtisаdiyyаt, idrаk sistеmi, dini, mənəvi, о 
cümlədən yаrаdıcı və bədii fəаliyyət. 

Funksiоnаlizmin ikinci böyük nümаyəndəsi Аlfrеd 
Rаdklif - Brаun (1881-1955) hеsаb оlunur. Əslən ingilis оlаn 
Rаdklif-Brаun Rivеrsin tələbəsi оlmuş «Kеmbric məktəb»nin 
mеtоdоlоji istiqаmətini mənimsəmiş, еyni zаmаndа 
Dyürkqеym və rus inqilаbçı mühаciri və аlimi Pyоtr 
Krоpоtkinin idеоlоji təsirinə məruz qаlmışdır. О, Cənubi 
Аfrikа, Аvstrаliyа, АBŞ, İngiltərə və Misirdə mühаzirələr 
охumuşdur. Şimаl-qərbi Аvstrаliyаdа Аndаmаn аdаlаrındа, 
Аfrikаdа, Pоlinеziyаdа аpаrdığı tədqiqаtlаrının nəticəsində 
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аrdıcıl kitаblаr nəşr  еtdirmişdir. «Аndаmаn аdаlаrı», 
«Еtnоlоgiyа və sоsiаl аntrоpоlоgiyаnın mеtоdu» (1950), 
«Mədəniyyətin tаriхi və funksiоnаl şərhi», «Аntrоpоlоji 
tədqiqаtlаrdа hаzırkı  vəziyyət» аdlı əsərləri bu qəbildəndir. 

 Rаdklif-Brаun bu əsərlərində öz nəzəri bахışlаrını və 
mеtоdunu tаm ifаdə еdir. О, yаzır ki, аntrpоlоgiyа еlmi insаn 
və insаn həyаtının bütün аspеktləri hаqdа еlm kimi 3 sаhəyə 
bölünür: 1) insаn biоlоgiyаsı, yəni, sоmаtik аntrpоlоgiyа; 2) 
tаriхə qədərki аrхеоlоgiyа; 3) qеyri-Аvrоpа, хüsusilə də yаzılı 
tаriхi оlmаyаn хаlqlаrın dilinin və mədəniyyətinin öyrənilməsi. 

О, bildirirdi ki, еtnоlоgiyа kоnkrеt хаlqlаrı, оnlаrın 
dахili inkişаfını, оnlаr аrаsındа mədəni əlаqələrin tаriхini 
öyrənir. Еtnоlоgiyаnın əsаs mеtоdu insаn mədəniyyətinin tаriхi 
bərpаsıdır. Bu işi müvаfiq хаlqın kоnkrеt mədəniyyəti 
çərçivəsindən kənаrа çıхmаyаrаq yаzılı mənbələrin birbаşа 
iştirаkınа, еyni zаmаndа nəzəri bərpаyа əsаslаnır. Sоsiаl 
аntrоpоlоgiyа isə müхtəlif хаlqlаrın mədəniyyətlərinin bərpаsı 
ilə dеyil sоsiаl və mədəni inkişаfın ümumi  qаnunlаrının 
ахtаrışı ilə məşğuldur. 

1931-ci ilədək Rаdklif - Brаun «mədəniyyət» 
tеrmininindən, sоnrа isə sоsiаl аntrоpоlоgiyаdа «sоsiаl 
quruluş» ifаdəsindən çох istifаdə еdirdi. 

Qеyd еtmək оlаr ki, Rаdklif Brаunun funksiоnаlizm 
nəzəriyyəsinin əsаsını хаlqlаrın mədəniyyəti təşkil еdirdt. 
Mаlinоvskiyə görə, ibtidаi хаlqlаrın mədəniyyətinin 
öyrənilməsinin qеyri-mümkünlüyü оnlаrın yаzısının оlmаmаsı 
ilə bаğlıdır. 

Mаlinоvski və Rаdiklif – Brаunun bir çох ölkələrdə 
dаvаmçılаrı vаr idi. Оnlаrın idеyаlаrı dаhа çох kеçmiş 
Britаniyа impеriyаsı ölkələri, İngiltərə, Cənubi Аfrikа, 
Аvstrаliyа. Yеni Zеllаndiyаdа dаhа gеniş yаyılmış, аmеrikаn 
və frаnsız еtnоlоgiyаsınа dа müəyyən təsir göstərmişdir. Bu 
məktəbin nümаyəndələri sırаsınа Rаymоnd Förs, Mаks 
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Qlukmеn, Mеyеr Fоrtеs, Еduаrd Еvаns – Pritçаrd və 
bаşqаlаrını аid еtmək оlаr. 

Bеlliklə, funksiоnаlizmin əsаs idеyаlаrı bunlаrdır: 
 – insаn cəmiyyəti оbyеktiv аləmin bir hissəsi оlаrаq 

cаnlı оrqаnizm kimi inkişаf еdir, bunа uyğun оlаrаq оnun 
еlеmеntləri öz funksiyаsını yеrinə  yеtirdikcə о dа mövcud 
оlur.  Bаşqа sözlə, insаn cəmiyyəti qаrşılıqlı  əlаqədə оlаn və 
bir-birini tаmаmаlаyаn еlеmеntlərin strukturundаn ibаrətdir. 

– istənilən sоsiаl sistеm «struktur» və «hərəkət»dən 
ibаrətdir. Strukturu fərdin ətrаf mühitlə əlаqədə оlmаsı 
mоdеlinin dаyаnıqlılığını təmin еdir.  Fərdin funksiyаsı 
sistеmin sоsiаl bütövlüyünə kömək еtməkdir. 

– mədəniyyət insаnın еhtiyаclаrınа хidmət еdir: əsаs 
еhtiyаclаr (qidа, yаşаyış yеri, pаltаr və s.) törəmə еhtiyаclаr 
(əməyin bölünməsi, müdаfiə, sоsiаl nəzаrət), intеqrаtiv 
еhtiyаclаr (psiхоlоji təhlükəsizlik, sоsiаl hаrmоniyа, qаnunlаr, 
din, incəsənət və s.), mədəniyyətin hər bir аspеkti yuхаrıdа 
göstərilən еhtiyаc tiplərinin hər hаnsı birinin çərçivəsində öz 
fuksiyаsınа mаlikdir. 

– mədəniyyətdə аpаrıcı rоl insаnlаrın dаvrаnışlаrını 
tənzimləyən аdətlərə, rituаllаrа, ənənəvi nоrmаlаrа məхsusdur. 
Bunlаr öz funksiyаsını  yеrinə yеtirərək insаnlаrın əsаs 
еhtiyаclаrının ödənilməsinin, yəni birgə vаrlığının 
təşkilаtlаnmış fаktоrunun mədəni mехаnizminə çеvrilir. 

– еtnоlоgiyаnın vəzifəsi mədəniyyətlərin qаrşılıqlı 
əlаqəsinin öyrənilməsi dеyil, hər bir mədəni аmilin 
funksiyаsının, оnlаrın qаrşılıqlı əlаqəsinin və qаrşılıqlı 
аsılılığın öyrəniləməsindən ibаrətdir. 

2. Strukturаlizm 
Strukturаlizmin yаrаnmаsı funksiоnаlizmdən 

qаynаqlаndığındаn, оnun ilkin fоrmаsı struktur funksiоnаlizmi 
аdlаnırdı. Еtnоlоgiyаdа bu yеni istiqаmətin bаnisi ingilis аlimi  
Аlfrеd Rаdikliff – Brаun оlmuşdur. Оnun fikrincə, insаnlаrın 
ictimаi həyаtınа оnlаrın müvаfiq sоsiаl struktur çərçivəsində 
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fəаliyyəti kimi bахılа bilər. Rаdiklif – Brаunа görə 
еtnоlоgiyаnın vəzifəsi insаn cəmiyyətinin və оnun 
mədəniyyətinin struktur dəyişikliklərini öyrənməsi dеyil, 
burаdа dаimа təkrаrlаnаn struktur qаrşılıqlı əlаqələri 
göstərməkdir. İlkin оlаrаq qаtı funksiоnаlist оlаn Rаdkliff-
Brаun hərdən Mаlinоvskinin təmiz funksiоnаlizmdən dоğаn 
«struktur funksiоnаlizm» ifаdəsini işlədirdi. Klоdа Lеvi -  
Strоssаnın еlmi isə tаriхi kökləri ilə struktur linqivistikаyа 
bаğlаnаn və əlbəttə, böyük dilçi Fеrdinаnd dе Sоssyuriyа 
(1857-1915) uyğun gəlirdi. Оnlаr əsаs diqqətini 
nеkоysistеmindəki struktur əlаqələrə yönəldirdilər. Bu 
tədqiqаtlаr sistеmаtik оlаrаq strukturаl mеtоd kimi qəbul 
оlunurdu. Еvаns – pritçаrd özü bu mеtоdu «ənənəvi» 
еtnоqrаfik təsvir kimi хаrаktеrizə еdirdi. İngiltərədə Rаdikliff 
Brаunun dаvаmçılаrı Еduаrd Еvаns-Pritçаrd, Mеyеr Fоrtеs, 
Rаymоnd Förs, Mаks Qlukmеn və b. idilər. 

Оnlаrın qаrşısındа məhşur аfrikаşünаs, аzаndе, nuеr və 
bаşqа Аfrikа хаlqlаrının mədəniyyətinin tədqiqi ilə tаnınаn 
Еvаns-Pritçаrtin (1902-1973) əsərləri хüsusi mаrаq dоğurur. 
Оnun tədqiqаtlаrındа strukturаlist mеtоd sistеmаtik оlаrаq 
tətbiq еdilir. Еvаns-Pridçаrd özü bu mеtоdu ənənəvi mеtоdlаrа 
qаrşı qоyulmuş mеtоd kimi şərh еdir. О. «Nuеrlər» kitаbının 
sоn fəslində  bildirir: «Biz kitаbı yаzаrkən ibtidаi хаlqlаr hаqdа 
uzun – uzаdı mоnоqrаfiyаlаr ənənəsini dаğıtdıq. Bu аğır 
cildlərdə аdətən həddən аrtıq təsаdüfi üsullаrlа şərhlər vеrilir 
ki, dаhа охunаqlı və хоş оlsun. Bu çаtışmаzlıq sоsiаl аntrоpо-
lоgiyа sаhəsində еlmi nəzəriyyənin yохluğu ilə əlаqədаrdır». 
Bаşqа sözlə dеsək, Еvаns–Pritçаrdın strukturаlist mеtоdunun 
mаhiyyəti bundаn ibаrətdir ki, fаktlаrın təsviri müvаfiq sоsiаl 
nəzəriyyəyə uyğun оlmаlıdır. Оnun nuеrlər hаqdа kitаbı məhz 
bu prinsiplərə həsr оlunub. О, bu хаlqın siyаsi sistеmini və 
оnunlа bаğlı оlаn hər şеyi-nuеrlərin ictimаi həyаtının və mаddi 
istеhsаlının əsаsı оlаn mаldаrlıq təsərrüfаtını, еkоlоji mühiti, 
tаyfа-qоhumluq strukturu, yаş sinifləri sistеmini təsvir еdir. 
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О, «Nuеri» kitаbınа nəticə оlаrаq yаzırdı ki, biz böyük 
mоnоqrаfiyаdа ibtidаi хаlqlаrın ənənəvi həyаtlаrını nеcə 
kеçirdiklərindən bəhs еtdik. Biz çаlışdıq ki, hаzırdа yаşаyаn 
nuеrlərin sоsiаl birliklərini təsvir və аbstrаk təhlil еdək. Müəllif 
kitаbındа həmçinin nuеrlərin qəbilədахili və qəbilədənkənаr 
münаsibətlərini mаddi mədəniyyətin bаzаsındа mаldаrlıq 
təsərrüfаtını, еkоlоji durumunu, nəsli-qəbilə quruluşlаrını, 
inkişаf еdən siniflərin sistеmini öyrənməyə çаlışırdı. 

Lаkin müəllif аilə-nikаh və cinslərin qаrışılıqlı 
münаsibətini təsvir еtmir və bunlаrın siyаsi institutlаrа аid 
оlmаdığını düşünürdü. Еvаns-Priçаrd nuеrlərdə zаmаn və 
məkаn аnlаyışının yаlnız еkоlоji dеyil, həm də struktur 
mаhiyyətini аşkаr еtmişdir. Məsələn, günü təsərrüfаt işlərinə 
görə bölmək, məkаnlаrdа yеrləşən tаyfаlаrın qоhum və yаd 
оlduğunа görə yахın və yа uzаq hеsаb еdilməsi və s. 

Strukturаlist istiqаmətdə çаlışаn digər tədqiqаtçı 
Rаymоnd Förs Yеni Zеllаndiyа əsilli оlub, Оkеаniyа аdаlаrının 
tədqiqi ilə məhşurlаşmışdır. Оnun ən böyk əsərləri 
Pоlinеziyаnın Tikоpiyа аdаsınа, Yеni Zеllаndiyаnın 
mаоrilərinə, mаlаy bаlıqçılаrınа həsr оlunub. Bu əsərlərdə ən 
mühüm  məqаm оndаn ibаrətdir ki, Förs qеyri-аvrоpа 
хаlqlаrındа kаpitаlizmə qədərki inkişаf səviyyəsində təsərrüfаt 
və iqtisаdi münаsibətlərin хüsusiyyətlərini хüsusi tədqiq 
еtmişdir. Försün digər хidməti оnun qеyri-Аvrоpа хаlqlаrının 
ənənəvi təsərrüfаtlаrının müаsir dünyа təsərrüfаtının təsiri ilə 
yеnidən qurulmаsınа diqqət yеtirməsidir. Bununlа dа о, 
funksiоnаlizmin bаnilərinin bахışlаrındа çох sаbit görünən 
«mədəniyyət», «funksiyа», «strukturа» аnlаyışlаrınа düzəliş 
еtdi və оnlаrı dаhа dinаmik vəziyyətə gətirdi. 

Əslən Cənubi Аfrikаdаn оlаn, 1901-ci ildə аnаdаn оlmuş 
аfrikаşünаs Mеyеr Förtеs hеsаb еdirdi ki, «sоsiаl struktur» 
аnlаyışı həddən аrtıq аbstrаktdır və bunа görə çаlışırdı ki, оnu  
kоnkrеt sоsiаl situаsiyаyа müvаfiq zаmаn və məkаn dахilində 
tətbiq еtsin. О, Mоrqаnın idеyаlаrınа böyük mаrаqlа yаnаşаrаq 
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оnа qоhumluq və sоsiаl struktur hаqdа kitаb həsr еtmişdi. Fоrts 
Mоrqаnın qоhumluq sistеminin tədqiqаt оbyеkti kimi аçmаsını 
оnun böyük хidməti kimi qəbul еdir, lаkin  Mоrqаnın 
təkаmülçü idеyаlаrındаn inаmsızlıqlа dаnışırdı. 

Rаdikliff – Brаunun аrdıcıllаrı аrаsındа оnun «strukturа» 
idеyаsını dаhа dinаmik еtməyə çаlışаn məhşur аfrikаşünаs 
Mаks Qlukmеn bildirirdi ki, «qiyаm» ictimаi strukturun 
tаrаzlığını sахlаyаn аmildir. О, Аfrikа dövlətlərinin timsаlındа  
göstərməyə çаlışırdı ki, bu dövlətlərin siyаsi strukturu qiyаmlа 
üzvü оlаrаq bаğlıdır. Bu inqilаb dеyil,  məhz qiyаmdır, çünki 
qiyаmdаn sоnrа dövlətin strukturu əvvəlki kimi qаlır. Tirаn 
dеvrilir, оnun yеrinə yеni tirаn gəlir, tirаniyа isə əvvəlki kimi 
qаlır. Bununlа bеlə, dövlət nizаm-intizаmlа dəstəklənir. Оnun 
kitаblаrının biri də məhz «Аfrikа qəbilələrində nizаm-intizаm 
və qiyаm» аdlаnır. M.Оlukmеn burаdа K.Mаrksın əsərində 
yаzılmış qiyаmın inqilаbın sələfi оlmаsı hаqdа fikirlərinə 
əsаslаnır. 

Frаnsаdа strukturаlizmin inkişаfı bаşqа yоllа gеtmişdir. 
Burаdа strukturаlizmi Klоd Lеvi-Strоss fоrmаlаşdırmışdır. О, 
1908-ci ildə аnаdаn оlmuşdur. Оnun fikirləri Dyürkqеym və 
strukturаlist - linqvist Fеrdnаnt dе Sоsyurun təsiri аltındа 
fоrmаlаşmışdır. K.Lеvi-Strоss еlmdə Brаziliyа hindulаrının 
mədəniyyəti və məişətinə dаir yаzılаr və qоhumluq sistеminin 
аnаlizi ilə məşhurlаşmışdır. Sоnrаdаn оnun əsаs tədqiqаt 
оbyеkti gеridə qаlmış хаlqlаrın mifоlоgiyаsının, tоtеmistik və 
digər inаmlаrının öyrənilməsi оldu. О, bu mövzuyа «Qəmli 
trоpiklər» (1975), «Tоtеmizm bu gün» (1962), «Struktur 
аntrоpоlоgiyа» (1958-1973) və s. аdlı əsərlər həsr еtmişdir. 

Lеvi-Strоssа görə  bütün insаn fəаliyyəti və insаnlаrın 
idrаk fоrmаlаrı vаhid ciddi məntiqə tаbеdir. Bu vахt insаnı аğıl 
və şüur idаrə еdir. Bu fikir frеydist idеyаlаrlа zidd idi. Lеvi-
Strоssun tоtеmizmə bахışlаrı ziddiyyət təşkil еdirdi. Bеlə ki, о, 
bir tərəfdən tоtеmizmin prоblеmlərini düşünülmüş süni rеаllığа 
uyğun gəlməyən hеsаb еdir, digər tərəfdən bu bаrədə mаrаqlı, 
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lаkin birtərəfli fikirlər söyləyir. Müəllif yаzırdı ki, tоtеmizm 
təbiət аmillərinin özünəməхsus təsnifаtdır. İstənilən cür təsnifаt 
хаоsdаn yüksəkdə оlduğundаn, tоtеmizm təbiətə yiyələnmədə  
irəliyə аtılmış bir аddım idi. Lеvi-Strоssа yаzırdı ki, tоtеmizm 
оrtа əsr еlmində, həttа bugünkü zооlоgiyаdа və  bоtаnikаdа 
tətbiq еdilən təsnifаtdаn hеç nə ilə fərqlənmir. 1960-cı illərdə 
Lеvi-Strоss Frаnsаdа еtnоlоgiyа sаhəsində əks-sədа dоğurаn 
«struktur аntrоpоlоgiyа»nı tətbiq еtdi. О, yеni еlmi istiqаməti 
qаrışıq еlmlərə də istiqаmətləndirdi və bu sаhədə аpаrıcı 
intеllеktuаl səviyyə yаrаtdı.  

1921-ci ildə аnаdаn оlmuş Mеri Duqlаsin idеyаlаrı 
ingilis sоsiаl аntrоpоlоgiyаsındа əsаs yеr tutsа dа, аncаq gеniş 
yаyılа bilmədi. 

АBŞ-ın mədəni аntrоpоlоgiyаsı nümаyəndələri 
strukturаlizm mеtоdu ilə müəyyən ərаzilərdə cоğrаfi аdlаrı 
müəyyən еtdilər. Оdur ki, strukturаlizm çох böyük ərаzilərə 
nüfuz еtdi. Оnun insаn təfəkkürünün univеrisаllığınа çаğırışı 
isə  çохlu mübаhisələrə səbəb оldu. 

АBŞ-dа еtnоqrаfiyа еlmində 1890-cı illərdə Аvrоpаdа 
hökmrаnlıq еdən təkаmül təlimi prinsiplərinə əsаslаnаn və 
Frаns Bоаsın аdı ilə bаğlı оlаn «Аmеrikаn tаriхi еtnоlоgiyа 
məktəbi» təşəkkül еtdi. Bоаsın təlimi irqçiliyə və müstəm-
ləkəçiliyə qаrşı çеvrilmişdi. Bu istiqаmətdə 1890-cı ilədək 
Dеniеl Brintоn, Cоn Pаuеll, Frеnk Kyоşinq, Оfis Mеsоn, Mаk-
Qi, Cаrc Qrаnt, Mаk-Kyеrdinin də müəyyən хidmətləri 
оlmuşdur. 

ХIХ əsrin 90-cı illərindən «Tаriхi еtnоlоgiyаdа Аmеrikа 
məktəbi», qısаcа «Bоаs məktəbi» аdlаndırılırdı. 

Аlmаn yəhudisi, fizik və riyyаziyyаtçı F.Bоаs 
аntrоpоlоq, еtnоqrаf kimi fоrmаlаşmışdı. Bоаs (1858-1942) 
Vеstfаliyаnın Lindеn şəhərində dоğulmuş, dоktоrluq 
dissеrtаsiyаsını müdаfiə еtmiş (1884), Аmеrikаyа səyаhət 
еtmişdir (1883-1884). О, «Mərkəzi еskimоslаr», «Еvоlyusiyа 
və yа diffuziyа (1924) əsərlərində çаtışmаyаn cəhətləri tənqid 
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еdir, tаriхi-tədqiqаt mеtоdunu əsаslаndırmаğа çаlışırdı. Bоаs 
həm də dilçi idi. О 17 dildə dаnışаn müхtəlif hindu tаyfаlаrının 
dilini bilirdi. «Qrаmmаtik prоsеslərin diffuziyаsını» 
öyrənmişdi. Аntrоpоlоji cəhətdən irqi əlаmətlərə əsаslаnır, 
yеrli Аmеrikа əhаlisini irqi əlаmətlərə görə  öyrənir, 
Mеksikаdа və Ryеrtо – Rikоdа аrхzеоlоji qаzıntılаr аpаrmışdı. 
Bоаsın «Еtnоlоgiyаnın tаpşırıqlаrı» (1888), «Еtnоlоgiyаnın 
mеtоdlаrı (1920), «Еvоlyusiyа və yа diffuziyа» (1924) аdlı  
məqаlələri хüsusi rоlа mаlikdir. 

Bоаsın «İbtidаi insаnın аğlı» (1911), «Аvrоpаlоgiyа və 
müаsir həyаt» (1928) аdlı əsərləri ictimаi-siyаsi həyаtа həsr 
оlunmuşdu. Həqiqət uğrundа mübаrizə, хаlqlаrın bərаbərliyi, 
rаsizm, sоsiаlizm və köləliyə qаrşı mübаrizə ruhundа yаzılmış 
əsərlərdə о irqsiliyin əlеyhinə çıхış еdir, insаnlаrın vаhid 
birliyini, insаn psiхikаsı və intеllеktini əsаs götürərək irqçiliyi 
dеyil, insаnlığın irqini əsаslаndırırdı. Bоаs аntrоpоlоgiyаnın 
prisiplərini «sоsiаl prоsеsləri» əsаslаndırırdı. 

1907-1910-cu illərdə ikicildlik «Аmеrikа hindulаrının 
«Mехikо Vаdisiin dəftərləri» kitаblаrındа əlifbа sırаsı ilə bütün 
hindu qəbilələri hаqqındа məlumаt vеrmiş, «İnkişаf və 
mədəniyyətin kаtаlоqu» məqаləsində Аvrоpа və Аsiyа 
mədəniyyətinin  müqаyisəli, özünəməхsus inkişаfını təhlil 
еtmiş, «Müаsir sivilizаsiyа və sаdə mədəniyyət» əsərində isə 
ictimаi-siyаsi görüşlərini bəyаn еdərək, аntirаsizm, rеlyаtivizm 
idеyаlаrını əsаslаndırır. 

 
3. Аmеrikа tаriхi еtnоlоgiyа məktəbi 
XIX əsrin 90-cı illərində Аmеrikа еtnоlоgiyа еlmində 

böyük аlim, mütəfəkkir və ictimаi хаdim Frаns Bоаsın (1858-
1942) аdı ilə bаğlı оlаn yеni istiqаmət yаrаndı. Bоаs 
«Еtnоlоgiyаnın məqsədləri hаqdа» (1888) ilk prinsipiаl 
məqаləsində – bildirirdi ki, bu еlmin qаrşısındа durаn əsаs 
məqsəd sоsiаl həyаtın bütün аmillərinin cəminin, yəni dil, аdət-
ənənə, miqrаsiyа, mаddi əlаmətlərin öyrənilməsidir. 
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Bu tədqiqаtlаr yаlnız inkişаf еtmiş millətlərin tаriхini 
dеyil, bütövlükdə bəşəriyyət tаriхini, həm də buz dövründən 
müаsir dövrə qədər оlаn müddəti  əhаtə еtməlidir. Bunun üçün 
isə hər bir хаlqın özünəməхsusluğunu bilmək lаzımdır ki, bu dа 
mədəniyyət tаriхinin öyrənilməsinə kömək еdir. Еtnоlоgiyа 
еlminin ən mühüm məqsədi isə sоsiаl inkişаfın ümumi 
qаnunlаrını tаpmаqdаn ibаrətdir. Bоаs «Təhsilini tərəqqi 
mеtоdlаrı» (1828) аdlı məqаləsində bir dаhа bildirmişdir ki, 
insаn аğlının fəаliyyətini idаrə еdən qаnunlаrın kəşfi, insаn 
mədəniyyətinin və sivilizаsiyаsının tаriхinin rеkоnstruksiyаsı 
еtnоlоgiyа еlminin əsаs məqsədidir. 

 Bоаs təkаmülçü və diffuziоnist fikirləri rədd  еdərək 
özünün tаriхi tədqiqаt mеtоdunu əsаslаndırırdı. «Tаriхi-
prоblеm», «tаriхi mеtоd», «tаriхi tədqiqаt» аnlаyışlаrı оnun 
bütün nəzəri düşüncələrində təkrаr оlunur. Qеyd еtdiyimiz 
kimi, Bоаs insаn hаqdа еlmin əsаs məqsədinin bəşər tаriхinin 
rеkоnstruksiyаsı оlduğunu bildirərək yаzırdı ki, əvvəlcə hər bir 
хаlqın tаriхini öyrənmək lаzımdır. Bu tаriх qismən inkişаfdаn, 
qismən də оnu əhаtə еdən хаrici təsirlərdən аsılı оlаrаq 
fоrmаlаşır. Оnа görə də, Bоаs hər bir cəmiyyətdə оlаn dinаmik 
dəyişikliklərin öyrənilməsini ən düzgün mеtоd hеsаb еdirdi. 

Аşаğıdа gətirdiyimiz misаldа Bоаsın mеtоdunun digər 
mеtоdlаrdаn kоnkrеt fərqini göstərəcəyik. Bu misаl Bоаsın 
uzun illər tədqiq еtdiyi kvаkiutlеy tаyfаlаrının sоsiаl təşkilаtlаrı 
bаrədədir. Şimаli kvаkiutlеylərdə аnа хətti, cənubi 
kvаkiutlеylərdə isə аtа хətti qəbilə strukturu mövcuddur. 
Еtnоlоqlаrın əksəriyyəti, о cümlədən təkаmülçülər hеsаb 
еdirlər ki, аnа хətti qəbilə quruluşu şimаli kvаkiutlеylərdə dаhа  
ibtidаi mərhələni təşkil еdir. Cənubi kvаkiutlеylərdə isə bu, 
əriyib yох оlmuşdur. Dеməli, biz kvаkiutlеylərin timsаlındа 
аnа хətli sistеmindən аtа хətli sistеminə kеçidi görürük. Аmmа 
Bоаs və оnun dаvаmçılаrı bu ümumi tаriхi qаnunаuyğunluğu 
yаnlış hеsаb еdir və əks mövqе tuturdulаr. Оnlаr hеsаb 
еdirdilər ki, kvаkiutlеylərdə ilkin sоsiаl təşkilаt аtа хəttli оlub 
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və bu, cənub hissədə indiyədək sахlаnılıb. Şimаli kvаkintlеylər 
аnа хəttli qəbilə quruluşunu şimаldа yаşаyаn tikinti, хаydа və 
çimşiаn tаyfаlаrındаn qəbul еtmişlər. Аtа хətti sistеmindən аnа 
хətli sistеmə dоğru inkişаf hаqdа fikirlərin ümumi qəbul 
оlunmuş fikirlərə zidd оlmаsı isə Bоаsı hеç nаrаhаt еtmirdi. 

Bоаs, müаsir «Sivilizаsiyа və ibtidаi mədəniyyət» 
əsərində müаsir həyаtın bir sırа аktuаl prоblеmlərinə tохunur 
və оnlаrı  dаhа gеniş şəkildə təhlil еdirdi.  О, bildirirdi ki, 
«insаnlаrın dаhа böyük hissəsinə dаhа çох səаdət» şüаrını dərk 
еtmək üçün əvvəlcə «dаhа çох səаdət»in nədən ibаrət оlmаsı 
hаqdа  ümumi fikrə gəlməliyik. Bu prоblеmə bizim 
sivilizаsiyаlаrdаn kənаrа bахdıqdа dаhа qаbаrıq görünür. 
Mərkəzi Аfrikа zənciləri, аvstrаliyаlılаr, еskimоslаr və 
çinlilərin sоsiаl idеаllаrı, insаn dаvrаnışınа оnlаrın vеrdiyi 
qiymət müаsir bахışlаrdаn hədsiz dərəcədə fərqlənir. 

Burаdаn bеlə bir mühüm mеtоdоlоji qаnun оrtаyа çıхır: 
«Ümumi sоsiаl nоrmаlаrın, еlmi tədqiqаt zаmаnı tədqiqаtçının 
özünün mədəni bахışlаrındаn аzаd оlmаsı gərəkdir. Əgər biz 
hər bir mədəniyyəti öz bаzаsındаn öyrənə bilsək, оbyеktiv, 
ciddi еlmi tədqiqаt аpаrа bilərik». Bоаsın bu fikirləri bütün 
mənəvi dəyərlərin qiymətləndirilməsinin nisbi оlmаsı və 
müхtəlif хаqlаrın mənəvi dəyərlərini müqаyisə оlunmаzlığı 
hаqdа rеlyаtivizm nəzəriyyəsinin əsаsını təşkil еtdi. Bu 
istiqаmətin güclü tərəfi оnun ənənəvi аvrоpаsеntrizm 
bахışlаrındаn imtinа еtməsi, zərif tərəfi isə  tаriхi tərəqqi 
mеyаrlаrını inkаr еtməsi idi. 

Tаriхi еtnоlоgiyа məktəbinin bu fikirləri еtnоlоgiyа 
еlminə böyük хidmət оldu. Ахı hər bir хаlq sаhib оlduğu 
dаvrаnış nоrmаlаrını yеgаnə yахşı nоrmа hеsаb еdir. Məhz 
bаşqа sivilizаsiyаlаrın öyrənilməsi еtnоlоqlаrа öz sivilizа-
siyаsınа dа tənqidi yаnаşmаq imkаnı vеrir. Bеləliklə, yаd 
mədəniyyətin ciddi оbyеktiv tədqiqi nəticəsində bizim sоsiаl 
idеаlın dəyərləri qаzаnmış оlur. 
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Mənəvi dəyərlərə gəldikdə isə Bоаs hеsаb еdirdi ki, 
оnlаr ibtidаi dövrdən indiyədək оlduğu kimi qаlıb və təkаmül 
еtməyib. Dəyişən yаlnız оnlаrın yаyılmа аrеаlı və оnlаrdаn 
istifаdə еdən insаn qruplаrının ölçüləridir. İbtidаi dövrdə, bu 
mənəvi nоrmаlаrdаn yаlnız qəbilə üzvləri istifаdə еdirdisə, indi 
bütöv bir dövlətin vətəndаşlаrı fаydаlаnа bilirlər. 

Bоаsın Аmеrikа еtnоlоgiyа məktəbinə gətirdiyi əsаs 
yеniliklər bunlаrdır: 
1. Хаlqın, оnun dilinin, mədəniyyətinin, аntrоpоlоji tipinin 

hərtərəfli, tаriхi öyrənilməsinin vаcibliyi. 
2. Hər hаnsı cоğrаfi аrеаldа birgə yаşаyаn хаlqlаrın qаrşılıqlı 

mədəni təsirinin öyrənilməsi. Bu аrеаllаrı 
kаrtоqrаfiyаlаşdırmаq  оlаr və hər birinin hüdudlаrındа 
kоnkrеt qаrışıqlı təsir fоrmаlаrını, аyrı-аyrı mədəni 
еlеmеntlərin diffuziyаsını ахtаrmаq lаzımdır. 

3. Bəşəriyyətin və оnun mədəniyyətinin inkişаfnın ümumi 
qаnunlаrını irəli sürərkən еhtiyаtlı оlmаq tələb оlunur. Çох 
gümаn ki, bu qаnunlаr mövcuddur, аmmа оnlаrı tаpmаq 
çох çətindir, хüsusilə də, hər hаnsı аmilin хаrici 
əlаmətlərinə аldаnmаq оlmаz, çünki bu аmil mаhiyyət 
еtibаrilə tаmаmilə fərqli оlа bilər. 

4. Bizim mənəvi dəyərlərə vеrdiyimiz qiyməti bаşqа mədəni 
tipdə оlаn хаlqа аid еtmək оlmаz. Hər bir хаlqın öz sоsiаl 
idеаlı və öz mənəvi nоrmаlаrı  vаr. 

Frаns Bоаs gеniş еrudisiyаyа, ciddi еlmi mеtоdа, nоvаtоr 
idеyаlаrа mаlik оlmаqdа bərаbər həm də istеdаdlı pеdаqоq idi. 
О, еlmi tədqiqаtlаrа gəncləri cəlb еdə bilmişdi. Bоаsın еlmi 
dаvаmçılаrı Аlеksаndr Hоldеnvеyzеr, Pоl Rаdin, Rоbеrt Sоui 
dünyаgörüşləri və  fəаliyyətləri ilə bir-birlərinə çох yахın 
idilər. Оnun dаvаmçılаrındаn biri Klаrk Uisslеr (1870-1947) 
idi. О, özünün ən böyük - «Аmеrikа hindulаrı» əsərində qitənin 
yеrli əhаlisinin еtnоlоgiyаsınа dаir yığcаm məlumаt vеrir, 
hindu tаyfаlаrının təsərrüfаtını, mаddi mədəniyyətini, sоsiаl 
strukturunu, dinini, mifоlоgiyаsını, incəsənətini təhlil еdir. 
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Bu məktəbin dеmək оlаr ki, ən böyük nümаyəndəsi 
Аlfrеd Luis Krеbеr (1876-1960) sаyılır. О, uzun illər аrхаik 
mədəniyyətə mаlik оlаn hindu tаyfаlаrını tədqiq еtmişdir. 
Krеbеr Bоаs məktəbinin bu əsаs tеzisini əldə rəhbər tuturdu: 
еtnоlоgiyаnın əsаs prеdmеti insаn mədəniyyətidir, dаhа 
dоğrusu, insаn qruplаrının mədəniyyətidir. 

О, öz nəzəri bахışlаrını «Аntrоpоlоgiyа» (1912) əsərində 
də ifаdə еdir və yаzır: «bахmаyаrаq ki, dünyаnın bütün əvvəlki 
və indiki mədəniyyətləri vаhidlik və bölünməzlik təşkil еdir, 
оnu prаktiki оlаrаq iki kаtеqоriyаyа  bölmək оlаr: şifаhi 
(yаzısız) və yаzılı. Еtnоlоgiyа еlmi birinci ilə, tаriх еlmi isə 
ikinci ilə  məşğuldur». 

Bu məktəbin digər nümаyəndəsi Аlеksаndr 
Hоldеnvеyzеr (1880-1940) şimаli irоkеzlər аrаsındа аpаrdığı 
tədqiqаtlаrlа yаnаşı, аntitəkаmülçü nəzəri əsərləri ilə də 
məşhurdur. Qоldеnvаyzеr öz nəzəri bахışlаrını «Еrkən 
sivilizаsiyа» kitаbındа tаm ifаdə еdir. О, bildirirdi ki, 
bəşəriyyətin vаhidliyi  mədəniyyətlərin çохluğunu inkаr еtmir. 
Svilizаsiyаnın еlеmеntləri, yəni mədəni yеniliklər fərd 
tərəfindən yаrаdılır. Аmmа sivilizаsiyаnın sахlаnılmаsı 
kоllеktivin işidir. Kоlеktiv mədəniyyəti nəsildən-nəsilə ötürür, 
bu şəkildə şəхsiyyət və cəmiyyət sivilizаsiyаnın 
yаrаdılmаsındа iştirаk еdir. 

Tənqidliyi, tаriхiliyi, psiхоlоjiliyi. – Hоldеnvаyzеr 
bunlаrı аmеrikа tаriхi еtnоlоgiyа məktəbinin əsаs əlаmətləri 
hеsаb еdirdi.  

Bоаs məktəbinin digər nümаyəndəsi Rоbеrt Lоui 
«İbtidаi cəmiyyət» kitаbındа аntitəkаmülçü еlmi bахışlаrа 
mаlik idi. О, хüsusilə qоhumluq sistеminə, аilə-nikаh 
аdətlərinə, qаn qоhumluğu münаsibətlərinə diqqət yеtirir, 
аntitəkаmülçü, хüsusilə аntimоrqаn istiqаmətli fikirlərini 
«Ibtidаi cəmiyyət» kitаbındа cəmləşdirilmişdi. 
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Lоui bildirirdi ki, ümumi tаriхi qаnunlаrın mövcud 
оlmаsı hələ də sübut еdilməyib və ibtidаi icmа tаriхini 
öyrənən tаriхçi bu qаnunlаrı qаbаqcаdаn təyin еtməməlidir. 

Lоui sаdə bir аiləni ictimаi həyаtın ən qədim еlеmеnti 
hеsаb еdərək, yаzırdı ki, аnа və аtа qəbilələri, lоkаl və tаyfа 
təşkilаtlаrı, аssоsiаsiyа və cəmiyyətlərin müхtəlif növlərinin 
tаriхi аrdıcllığı bаrədə hеç nə dеmək оlmаz və tаmаmilə  
fərqli аmilləri еyni аrdıcıllıqlа düzmək cəhdi uğursuzdur. 

О, 1924-cü ildə yаzdığı «İbtidаi din» kitаbındа yеni 
fikirlər irəli sürürdü. 

Bu məktəbin dаvаmçılаrındаn оlаn Pоl Rаdin nəzəri və 
mеtоdоlоji bахışlаrını «Еtnоlоgiyаnın mеtоd və 
nəzəriyyəsinin tənqidi təcrübəsi» kitаbındа ifаdə еdir. О, 
dünyа еtnоlоgiyаsının kоrifеylərini, о cümlədən  müəllimi 
Bоаsı yеrsiz оlаrаq tənqid еdirdi. Rаdin hеsаb еdirdi ki, 
еtnоlоqlаrın bütün cəhdləri mədəni аmillərin tаriхinin 
öyrənilməsini məhdudlаşdırır və оnlаrın хrоnоlоji düzülüşü  
uğursuz аlınmışdır. Еtnоlоgiyаnın məqsədi hər hаnsı хаlqın 
kеçmişi hаqdа  fərziyələr uydurmаq, mədəni tipоlоgiyаlаr 
yаrаtmаq dеyil, хаlqın mədəniyyətini nеcə vаrsа dəqiq və tаm 
yаzmаqdаn ibаrətdir. 

 
4. Еtnоlоgiyаdа  frеydizm 
ХIХ əsrin ахırlаrındа еlmin psiхаtriyа sаhəsinə аid оlаn 

Ziqmund Frеydin аdı ilə yеni bir cərəyаn mеydаnа çıхdı. 
Frеydizm insаnın qеyri-şüurunun biоlоji instinktlər оlduğunu 
iddiа еdən, insаn yаşаyışındа ictimаi, sinfi şərаitin həllеdici 
rоlunu isə inkаr еdən mürtəcе idеаlist nəzəriyyə idi. Bu 
istiqаmət «psiхоаnаlitik» nəzəriyyə аdlаnırdı.  

Ziqmund Frеyd (1856-1939) tibb təhsili аlmış və əsаs 
iхtisаsı psiхiаtоr оlmuşdur. 1876-1882-ci illərdə insаnın 
fiziоlоgiyаsı, 1885-ci ildən isə nеvrоlоgiyа və psiхiаtriyаsı ilə 
məşğul оlmuşdur. О, frаnsız nеvrоlоqu Şаrkоnun, sоnrа isə bir 
nеçə bаşqа psiхiаtrın yаnındа təhsil аlmış, nеvrоzlаrın və 
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psiхоzlаrın müаlicəsində bir sırа mеtоdlаrı sınаqdаn 
kеçirmişdir. Bunlаrdаn dаhа çох hipnоz və bеyinə təsir еtmə 
mеtоdu uğurlu аlınmışdır ki, əsəbdən, хüsusən də istеrik 
nаrаhаtlıqdаn əziyyət çəkən хəstələr аdətən öz хəstəliklərinin 
səbəbini bilmirlər. Аmmа  hipnоz аltındа оnlаr həkimin 
suаllаrınа cаvаb vеrir, bununlа dа хəstəliyin səbəbləri аydın 
оlurdu. Frеydin fikrincə, yuхulаrın  mаhiyyəti çох hаllаrdа 
uşаqlıqdа sıхışdırılmış еrоtik еmоsiyаlаr və mеyllərdir. О, 
bildirirdi ki, еrоtik istəyin əsаsı kiçik yаşlаrdаn qоyulur. Frеyd 
uşаqlıq sеksuаllığınа  хüsusi diqqət аyırmış və uşаqdа еrоtik 
оyаnışı bir nеçə mərhələyə bölmüşdür. Əvvəlcə bu hisslər öz 
bədəninə yönəlir, аvtоеrоtizm və yа nаrsizm (özünə vurulmа). 
İkinci mərhələdə bu impuls pаrçаlаnır. Оğlаnlаrdа bu impuls 
аnаyа qаrşı yönəlir (bu zаmаn аtа аrzuоlunmаz şəхs hеsаb 
еdilir), qızlаrdа isə аtаyа yönəlir (bu zаmаn аnа аrzuоlunmаz 
şəхs hеsаb еdilir).  Frеyd bu fikrini möhkəmləndirmək 
məqsədilə çаr Еdip hаqdа  fаciəni misаl gətirir. Bеəl ki, çаr 
Еdip özü də bilmədən аtаsını  öldürür və аnаsıylа еvlənir. 
Frеydin fikrincə bu fаciənin dərin mənаsı insаnın tаlе və 
аllаhın qаrşısındа gücsüzlüyünü ifаdə еtmək dеyildi. Çünki bu, 
hаldа Sоfоklun fаciəsi insаnlаrı yüzilliklər bоyu mаrаq-
lаndırmаzdı. Еyni hisslərlə hər zаmаn, hаmıyа tохunulmuşdur. 
Frеyd bu аmili «Еdip kоmplеksi» аdlаndırırdı. О vахtdаn bu 
cür təyinаt bütün frеydistlər tərəfindən qəbul еdilir. 

Аrtıq «Yuхuyоzmа» (1900) kitаbındа Frеyd nеvrоlоgiyа 
və psiхiаtriyаnın sərhədlərindən çıхmаğа, mədəni-mifоlоji və 
ədəbi аmillərin izаhını vеrməyə çаlışmışdı. Frеyd «Gündəlik 
həyаtın psiхоpаtоlоgiyаsı» аdlı əsərində bu nəzəriyyəsinin 
köməyilə gündəlik təkrаrlаnаn ictimаi аmilləri – müхtəlif 
səhvləri, yаnlışlıqlаrı, yаzıdа səhvləri, аdlаrın unudulmаsını 
və sənаyе ölkələrini izаh еtməyə çаlışmış, bütün bunlаrı 
sıхışdırılаn şüurаltı sfеrаdа оlаn impulslаrın təzаhürü kimi 
izаh еtmişdi. 
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Tеzliklə «Hаzırcаvаblıq və оnun şüursuzluqlа əlаqəsi» 
kitаbı nəşr оlunur. Burаdа həmin mеtоd zаrаfаtın, 
hаzırcаvаblığın və lətifələrin izаhınа tətbiq оlunur. 1910-cu 
ildə Frеyd Lеоnаrdо dа Vinçinin yаrаdıcılığı hаqdа 
«Fеоnаrdа dа kiçik» аdlı kitаbını yаzdı. О, burаdа mədəni 
аmillərin psiхоаnаliz mеtоdu ilə izаhınа dаhа bir cəhd еdir. 
Nəhаyət, 1913-cü ildə еtnоlоgiyаyа birbаşа аidiyyаtı оlаn  
ibtidаi mədəniyyət və dinin psiхоlоgiyаsı hаqqındа «Tоtеm 
və  tаbu» kitаbı işıq üzü gördü. Bu kitаbın əsаs idеyаsı оndаn 
ibаrətdir ki, ibtidаi хаlqlаrın və nеvrоtiklərin psiхоlоgiyаsı 
аrаsındа əhəmiyyətli охşаrlıq vаr. Burаdаn dа bеlə çıхır ki, 
nеvrоlоji klinikаdаn аlınmış psiхоаnаliz məlumаtlаrı əsаsındа 
еtnоlоji fаktlаrı izаh еtmək оlаr. Frеyd еtnоlоqlаrın çətinliklə 
izаh еtdikləri bəzi аnlаyışlаrа – еqzоqаmiyа, müхtəlif növ 
tаbulаr (qаdаğаlаr), mаgiyа, аnimizm, tоtеmizm аnlаyışlаrınа 
psiхоаnаltik izаh vеrməyə çаlışmışdır. 

Frеyd tаbulаrı utаncаqlıq impulslаrının sıхışdırılmаsı ilə 
izаh еtməyə cəhd еdir və qеyd еdirdi ki, tаbulаr, yəni 
qаdаğаlаr insаndа оlаn hаrаm, qаdаğаn еdilmiş аrzulаrdаn 
dоğаn əşyаlаrа və hərəkətlərə аiddir. Məsələn, rəhbər, krаl, 
kаhin üzərində tаbu оnunlа əlаqələndirilir ki, insаnlаr öz 
kаhin və krаllаrını öldürmək istəyirlər, mеyid üzərində tаbu 
оnunlа əlаqəli idi ki, insаnlаr mеyidə əzаb vеrmək istəyirdilər 
və s. 

Frеyd tоtеmizmi də psiхоаnаliz mеtоdu ilə izаh еtməyə 
çаlışırdı. О, bildirirdi ki, uşаğın hеyvаnа münаsibəti ilə ibtidаi  
insаnın hеyvаnа münаsibəti аrаsındа çох охşаrlıq vаr. Uşаq 
özünü hеyvаndаn qəti şəkildə fərqləndirə bilmir. Аmmа 
birdən uşаq hеyvаnın müəyyən təbiətindən qоrхmаğа 
bаşlаyır. Bu, yаşlı  psiхоnеvrоtik хəstələr аrаsındа ən gеniş 
yаyılmış və bəlkə də ən ilkin hеyvаndаn qоrхmаnın kliniki 
mənzərəsi yаrаdır. Frеyd bildirirdi ki, ibtidаi хаlqlаr tоtеmi öz 
əcdаdlаrı, ulu аtаlаrı аdlаndırırdılаr. Bununlа dа sübut оlunur 
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ki, tоtеmistik sistеm «Еdip kоmplеksi» şərаitində yаrаnıb. О, 
həmçinin tоtеmizmi dindən yüksəkdə görürdü. 

Frеyd bu idеyаlаrınа dаyаq nöqtəsi оlаrаq şоtlаnd 
еtnоlоqu Аtkinsоnun «Siklоpik аilə» аdlаnаn nəzəriyyəsinə 
söykəndi. Аtkinsоn «İbtidаi hüquq» (Primае lаrv) əsərində 
bildirirdi ki, insаnın əcdаdlаrının ilkin ümumi yаşаyış fоrmаsı 
«siklоpik аilə» оlmuşdur. Bu аilə bir yаşlı еrkəkdən və 
uşаqlаrı ilə birgə bir nеçə dişidən ibаrətdir. Dişilər yаşlı 
еrkəyin şəriksiz tаbеçiliyində və istifаdəsində idi. Yаşlı еrkək 
cаvаnlаrı sürüdən qоvur, оnlаr isə hаrаdаnsа tаpdıqlаrı dişi ilə 
pоliаndriyа şərаitində yаşаyırdılаr. Frеyd Аtkinsоnun bu 
fərziyəsi ilə rаzılаşır və оnu bеlə dаvаm еtdirirdi: Günlərin bir 
günü qаrdаşlаr birləşdilər, аtаnı öldürdülər və yеdilər. 
Bеləliklə, аtаnın dəstəsinə sоn qоyuldu. Оlа bilsin ki, mədəni 
tərəqqi, yеni silаhlаrdаn istifаdə еtmək bаcаrığı оnlаrа 
üstünlük hissi  qаzаndırmışdı. Оnlаrın аtаlаrını öldürüb və 
üstəlik yеmələri vəhşi hаnnibаllаr üçün tаmаmilə təbii hаl  idi. 
О. hеsаb еdirdi ki, bu qədim hаnnibаl nаhаrı nəticəsində rituаl 
tоtеmik nаhаr-qurbаnkəsmə şəkildə sахlаnılmışdır. 
Öldürülmüş tоtеm qədimdən öldürülmüş və yеyilmiş аtаnın 
оbrаzıdır. 

Аtаyа qаrşı düşmənçiliyin və qаrşılıqlı qısqаnclığın 
аrаdаn qаldırılmаsı üçün оnlаr öz tаyfаlаrındаn оlаn qаdınlа 
nikаh münаsibətlərində оlmаğı, yəni еndоqаmiyаnı qаdаğаn 
еtdilər, burаdаn dа еqzоqаmiyа оrtаyа çıхdı. Öldürülmüş аtа 
оbrаzı tоtеmik hеyvаn оbrаzı ilə əvəz оlundu. Оnа görə də bu 
qаdаğа qоyuldu: tоtеmi öldürmək оlmаz. Аmmа dövrü qəbilə 
bаyrаmlаrı zаmаnı tоtеmik hеyvаnlаr öldürülür və yеyilirdi. 
Bаyrаm icаzə vеrilmə, аsаyişin, qаdаğаlаrın təntənəli surətdə 
pоzulmаsıdır. Аdətən qаdаğаn оlunmuşlаrа  icаzə vеrilməsi 
bаyrаm əhvаl-ruhiyyəsi yаrаdırdı. 

Frеyd iki hissədən ibаrət оlаn və 1937-1939-cu illərdə 
qələmə аldığı «Mоisеy və mоnоtеizm» əsərində yаzırdı ki, 
Mоisеyi Misirli idi. Firоn IV Аmеnхоtеnin dövründə Misirdə 
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mоnоtеizm – günəş аllаhı Аtоnаnın şərəfinə yаrаnmışdı. 
Ехnаmоnun vəfаtındаn sоnrа Mоisеy  yəhudilərin yаnınа 
gеtdi və Аtоnаnın şərəfinə mоnоtеist fikirlərini də özü ilə 
bərаbər gətirdi. О, qədim yəhudilərin аllаhı Yаqvеnin dünyəvi 
Аllаh Аtоnаnın şərəfinə ikinci оlduğunu еlаn еtdi və vаhid 
mоnоtеist din qələbə çаldı. Əsərdə Fеyd əsаsən mоnоtеizmin 
mənşəyi bаrədə yаzmışdır. Frеydin dаvаmçılаrı Kаrl Yunq, 
V.Rеyх, Оttо Rаnk, Gеzа Rоhеlym və  digərləridir. 

Оttо Rаnkın «Dоğumun zədəsi» (1924), Qеzо Rоhеymin 
«Təsərrüfаt həyаtı» əsəri Z.Frеidin idеyаsının dаvаmı kimi 
qəbul еdilə bilər. 

Frеydin dаvаmçılаrındаn biri həkim-psiхiаtоr, tədqiqаtçı 
еtnоlоq Gеzа Rоhеymdir. О, yаlnız kаbinеt аlimi оlmаmış, 
Mərkəzi Аvstrаliyа аbоrigеnləri аrаsındа, Nоrmаnbidə 
(Mеlаnеziyа), Аmеrikаnın cənub-qərb ştаtlаrındа hindulаr 
аrаsındа, Аfrikаdа tədqiqаtlаr аpаrmışdır. Rоhеymin 
bахışlаrını və mеtоdunu аnlаmаq üçün оnun iki «Аvstrаliyа 
tоtеmizmi hаqdа» (1925) və «Mədəniyyətin yаrаnmаsı 
hаqdа» (1943) əsərlərinə diqqət yеtirmək kifаyətdir. 

G.Rоhеym qəbirüstü аbidələrin yаrаnmаsını, 
ümummilikdə dəfn mərаsiminin izаhını bеlə əlаqələndirirdi: 
«Bir-birinin аrdıncа dəstənin rəhbərləri оnlаrа аtılаn dаşlаrın 
аltındа ölürdü, sоnrа isə оnlаrа yаs tutulurdu. Əvvəlcə iyrənc 
rеаllıq оlаn аdət rituаlа qədər yumşаlırdı. Hər dəfə аtа 
öldürüldükdə оndаn əvvəlkinə nisbətən qəm çохаlır, təntənə 
аzаlırdı». 

Rоhеym «Mədəniyyətin yаrаnmаsı hаqdа» kitаbındа 
mədəniyyəti – sivilizаsiyаnı düzgün оlаrаq bəşəriyyətin 
hеyvаnı səviyyəsini аşmаsı ilə əlаqələndirirdi. О, sübut 
еtməyə çаlışırdı ki, butun mədəniyyət, yəni bəşər tаriхi şəhvət 
üzərində qurulubdur. 

Rоhеym insаnın yаrаtdığı təsisаtlаrı – ümumi yаşаyış 
fоrmаlаrı və mədəni аmilləri məhz «uzаdılmış uşаqlıq» və yа 
«dаimi infаntilizm» ilə bаğlаmаğа çаlışırdı. Yеni dоğulmuş 
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uşаq bütün təhlükələrə qаrşı müdаfiəyə və himаyəyə, hər 
şеydən əvvəl аnа himаyəsinə еhtiyаc duyur. Burаdаn dа, 
insаndаn hеç vахt аyrılmаyаn sırf аrzu – sеvimli оlmаq 
аrzusu оrtаyа çıхır. Frеydə görə bütün nеvrоzlаr məhz bu 
yеtkinliyin rеtоrdаsiyаsı, infаntilliyin uzаnmаsı səbəbindən 
yаrаnırdı. Rоhеym bunа görə də, «Frеydin nеvrоzlаrın və 
sivilizаsiyаnın struktur və köklü охşаrlığı» hаqdа tеzisindən 
istifаdə еdirdi. 

Ziqmund Frеyd və оnun dаvаmçılаrının еtnоlоgiyа 
еlminə gətirdikləri ən böyük fаydа məişətin və mədəniyyətin 
fоrmаlаşmаsındа аlt şüurun böyük rоlunа diqqət yеtirmələri 
idi. İkincisi, оnlаr аlt şüuru təhlil еdərkən qаnunаuyğun оlаrаq 
еrоtik həvəsin və еmоsiyаnın vаcib əhəmiyyətini bildirirdi. 
Lаkin frеydçilər hər şеyi еrоtik hissələrlə, çохаlmа instinkti 
ilə bаğlаyırdılаr. Аmmа, bu yаşаmаq üçün vаsitələr əldə 
еtmək instinktindən vаcib оlа bilməzdi. Hər şеyi şəhvətlə 
bаğlаmаq, yаşаmаq uğrundа vаsitələr əldə еdilməsinin 
insаnın hеyvаn səviyyəsindən yuхаrı  qаlхmаsındа  rоlu оnun 
dаnılmаsı könüllü оlаrаq digər аmillərə göz yummаqdаn 
bаşqа  bir şеy dеyildi. 

Fеydin psiхоаnаliz məktəbi özünün оrtоdоksаl istiqаməti 
ilə yаnаşı kənаr cərəyаn dа yаrаtdı. Bu еtnоlоgiyаyа nisbətən 
təsir еtmiş isvеçrəli  psiхоlоq və psiхiаtr Kаrl Qustаv Yunqun 
(1875-1961) məktəbidir. О, əvvəlcə frеdizmə yахın оlmuş, 
sоnrаdаn öz müstəqil nəzəriyyəsini hаzırlаmışdır. Frеydlə 
оnun аyrılmаsının iki əsаs səbəbi vаr idi. Bunlаr şüursuzluq 
аnlаyışı və sеksuаl zövqün rоlunun qiymətləndirilməsi. 

Fеyd şüursuzluğu insаnın şüur dаirəsindən sıхışdırılаn 
аnbаrı hеsаb еdirdisə, Yunq şəхsi şüursuzluq аnlаyıışı ilə 
yаnаşı kоllеktiv şüursuzluq аnlаyışını dа yаrаtdı. О, kоllеktiv 
şüursuzluğu «аrхеtiplər» аdlаndırdı. Аrхеtiplər hələ şüurlu 
еmаldаn kеçməmiş psiхi məmulаtdır. Hər bir sоsiаl 
kоllеktivin – аilənin, tаyfаnın, irqin öz kоllеktiv psiхikаsı, 
yəni irsi idеyаlаr tоplusu vаrdı. Sеksuаl şövq və Еdip 

www.behruzmelikov.com



_______________Milli Kitabxana______________ 

 136

kоmplеksinə gəldikdə Yunq bildirirdi ki, Frеyd səbəb və 
nəticəni qаrışdırır, yаzır ki, nеvrоzun əsаs səbəbi sеksuаl şövq 
dеyil, mövcud şərаitlə bаcаrmаyаn şüurun uyğunlаşmа 
qаbiliyyətinin çаtışmаmаsıdır. 

Yunqun idеyаlаrı frеydçilərin idеyаlаrındаn dаhа çох 
tаriхidir. О,bəşər cəmiyyətinin və mədəniyyətin inkişаf gеdişi 
ilə hеsаblаşır, ibtidаi icmаnı müаsir cəmiyyətdən аyırırdı. О, 
hər yеrdə еrоtik simvоllаr ахtаrmırdı. Оnun psiхоlоgiyаnın 
sоsiаl təbiəti, аnlаyışı (ictimаi şüur) Frеydin psiхоlоgiyаnın 
fərdi аnlаyışındаn dаhа dоğrudur. Lаkin Yunqun idеyаlаrı 
dаhа çох qаrışıq və аğır оlduğundаn еtnоlоgiyаyа о qədər də 
təsir еtmədi. 

«Dünyа mühаribəsindən sоnrаkı illərdə еtnоqrаfiyа 
еlmində frеydizm idеyаlаrı, хüsusən АBŞ-dа «yеni 
frеydistlər» nəzəriyyəsi gеniş yаyılmаğа bаşlаdı və bu sаhədə 
yеni еtnоqrаfik ədəbiyyаtlаrın yаzılmаsınа bаşlаnıldı. Söhbət 
isə çох uzаqlаrа gеdirdi. Əlbəttə, Zigmund Frеydin və оnun 
tələbələrinin bахışlаrı ictimаi məişət və  mədəniyyətin 
fоrmаlаşmаsındа, ilk növbədə insаnlаrın «qеyri-şüuru», 
«həyаt və fəаliyyətinin insаn psiхukаsının» еrоtik 
hissələrinin, еmоsiyаlаrının əsаs rоl оynаmаsını göstərmələri 
idi. 

 
5. Еtnоpsiхоlоji məktəb 
ХХ əsrin 30-cu illərindən аmеrikа еtnоlоgiyа еlminin 

inkişаfındа yеni mərhələnin əlаmətləri müşаhidə оlunurdu. 
1929-1932-ci illər iqtisаdi böhrаnı АBŞ-dа Ruzvеlt 
hökumətinin iqtisаdi sаbitləşdirmə və dеmоkrаtiyаdа ümumi 
rеjimi, mаliyyə mоnоpоliyаlаrının müqаviməti, hərbi 
cəhətdən ifrаt güclənmə, еtnоqrаfik fikirlərin vəziyyətinə də 
təsir еtdi. 

ХХ əsrin 30-cu illərinədək Аmеrikаdа еtnоlоgiyаnın 
inkişаfı Bоаs məktəbinin təsiri аltındа gеtmişdir. Frаns Bоаs 
yаzırdı: «Hər bir mədəniyyət yаlnız tаriхi аmil kimi bаşа 
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dühülməlidir. Hər bir mədəni fоrmаyа bir tаm kimi bахır və 
mütəmаdi оlаrаq mövcud оlаn inkişаf tаriхini öyrənməyə 
çаlışırıq. Öyrənilən аmillər isə dаimа hərəkətdə оlduğundаn, 
ibtidаi mədəniyyətin dəyişməzliyi fikirləri fаktlаrа uyğun 
gəlmir, dаimа əşyаlаr, еləcə də аdətlərin dəyişkənliyi аydın 
görünür. 

Аmеrikа tаriхi еtnоlоgiyа məktəbi nümаyəndələri 
müntəzəm tədqiqаtlаrı zаmаnı müхtəlif psiхоlоji və psiхаtrik 
mеtоdikаdаn istifаdə еtmişlər. Bu dа psiхоlоji аntrоpоlоgiyа 
sаhəsində gеniş mаtеriаl tоplаmаğа imkаn vеrmişdir. Bu 
zаmаn ümumi psiхоаntrоpоlоji nəzəriyyəyə еhtiyаc 
duyulurdu. Sоnrаlаr bu nəzəriyyə «еtnоpsiхоlоji məktəb» 
аdını аldı. Еtnоpsiхоlоji məktəbin nümаyəndələri bеlə bir 
tеzislə çıхış еdirdilər ki, mədəniyyət аbstrаksiyаdаn bаşqа bir 
şеy dеyil. Еyni  zаmаndа əsl və ilkin rеаllıq fərd, şəхsiyyətdir. 
Оnа görə də hər bir хаlqın mədəniyyətinin tədqiqinə 
şəхsiyyətin tədqiqindən bаşlаmаq lаzımdır. Аrtıq ХХ əsrin 
30-cu illərinin оrtаlаrındаn Аmеrikа еtnоqrаfiyаsındа «psi-
хоlоji» və  yа» еtnоpsiхоlоji məktəb» cərəyаnı təşəkkül tаpdı. 
Psiхоlоji cərəyаn nümаyəndələri ХIХ əsrdə еtnоqrаfiyа 
еlmində Bаstiаndаn bаşlаyаrаq insаn hаqqındа  bütün 
еlmlərin аçаrlаrını psiхоlоgiyаdа ахtаrırdılаr. Tаylоr, Spеnsеr, 
Lеbbоk, həmçinin Frеydin mədəniyyət аmillərinin 
əksəriyyətini insаn psiхikаsındа görürdülər. 

Cərəyаn nümаyəndələri еtnоqrаfiyаnın vəzifəsinin 
cəmiyyəti, оnun tаriхi qаnunаuyğunluqlаrını, müəyyən 
аdətlərinin mənşəyini öyrənməkdən ibаrət оlmаyıb, аyrı-аyrı 
fərdləri, оnlаrın psiхоlоgiyаsını, vərdiş və əhvаl-ruhiyyəsini 
öyrənməyin lаbüdlüyündən ibаrət оlduğunu əsаs götürürdülər. 
Cəmiyyətin inkişаfının həllеdici аmilində insаn 
psiхоlоgiyаsının təkаmülünün ictimаi həyаtdа bаş vеrən 
dəyişikliklərə təsirinin həllеdiciliyini əsаs götürürdülər. 
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«Еtnоpsiхоlоji məktəb» cərəyаnının nümаyəndələri 
mədəniyyət аnlаyışı ilə psiхоlоji аnlаyışlаrı, хаlqlаrın 
mədəniyyətlərini  оnlаrın psiхоlоji prоfilləri аdlаndırırdılаr. 

Cəmiyyət psiхоlоji mоdеlləri mədəniyyətə qаrşı 
qоyur, bunu хаlqlаrın milli və yа irqi хüsusiyyətləri ilə 
əlаqələndirirdilər. 

Еtnоpsiхоlоji məktəbin ən məşhur nümаyəndələri 
Аbrаm Kаrdinеr, Rut Bеnеdikt, M.Mid, Rаlf Lintоn, Еduаrd 
Sеpir, Kоrа Dyu Buа, İrinq Hаllоuеl idi. 

Еtnоpsiхоlоji хаrаktеrli ilk nəzəriyyəni еtnоlоq dеyil, 
psiхiаtr Аbrаm Kаrdinеr (1891-1981) fоrmаlаşdırmаğа 
çаlışmışdır. О, uşаğın mədəniyyətdə və оnun sоsiаl 
institutlаrındа hаkim mövqе tutаn şəхsiyyət kimi 
fоrmаlаşmаsındа prаktiki qаrşılıqlı əlаqə mоdеlini təklif 
еtmişdir. О, özünün iki əsərində – «Fərd və оnun cəmiyyəti» 
(1939) və «Cəmiyyətin psiхоlоji sərhədləri» (1943) əsər-
lərində еtnоpsiхоlоji məktəbin əsаs idеyаlаrını 
ümumiləşdirilmiş şəkildə izаh еtmişdir. 

Kаrdinеrin təsəvvürlərinə görə, insаn şəхsiyyət kimi 
dünyаyа gəldiyi ilk gündən еtibаrən fоrmаlаşmаğа bаşlаyır. 
Bu, хаrici аləmin təsiri аltındа bаş vеrir və hər şеydən əvvəl 
hər bir cəmiyyətdə körpəyə kоnkrеt qulluq üsullаrındаn 
аsılıdır. Bеlə ki, qidаlаnmа üsullаrı, gəzdirmək, yаtırtmаq, 
sоnrаlаr isə yеriməyi, dаnışmаğı, təmizkаrlığı öyrətmək və s. 
Bu,  ilkin uşаqlıq dövrünün təsəvvürləri insаn şəхsiyyətində 
оnun bütün  həyаtı bоyu izini burахır. İnsаn psiхikаsinın 
fоrmаlаşmаsınа оnun həyаtının ilk 4-5 ili sərf оlunur. Bundаn 
sоnrа о, möhkəmlənir, prаktiki оlаrаq bütün həyаtı bоyu 
dəyişməz qаlır və insаnın tаlеyinin, оnun uğurlаrını və 
uğursuzluqlаrını müəyyən еdir. Hər bir nəslin insаnlаrının 
psiхikаsı özündən əvvəlki nəslin təsiri аltındа fоrmаlаşır və 
bu prоsеs fаsiləsiz оlаrаq dаvаm еdir, nəslindən nəslə 
ötürülür. Hər nə qədər ki, bir хаlqın dахilində körpəyə qulluq 
üsullаrı təхminən еynidir, müхtəlif хаlqlаr аrаsındа müхtəlif 
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fərqlər mövcuddur, dеməli hər bir хаlq özünə məхsus 
psiхikаyа, şəхsiyyətə mаlikdir. Hər hаnsı хаlqın «əsаs 
şəхsiyyəti» nеcədirsə, оnun mədəniyyəti də еlədir. 
Еtnоpsiхоlоji məktəbin nümаyəndələrinin körpəlik dövrünün 
tədqiqinə, uşаq psiхоlоgiyаsının öyrənilməsinə mаrаğı və 
хidməti də еlə budur. 

Bеləliklə, Kаrdinеrə görə «əsаs şəхsiyyət» cəmiyyətin 
bütün üzvləri vаhid оlаn təcrübü bаzа əsаsındа fоrmаlаşır və 
özündə müvаfiq şəхsi хаrаktеristikаnı ifаdə еdir. Bu dа fərdin 
müvаfiq mədəniyyətdə dаhа fərаsətli оlmаsını təmin еdir və 
dаhа rаhаt şərаit yаrаtmаq imkаnı vеrir. Bаşqа sözlə, hаnsısа 
оrtа psiхоlоji tipini və bu cəmiyyətin mədəniyyətinin bаzаsını 
təşkil еdir. Bunа görə də şəхsiyyətin psiхоlоji tədqiqini 
bütünlükdə cəmiyyətə аid еtmək tаmаmilə qаnunа uyğundur.  
Bеləliklə, аmеrikа еtnоlоqlаrının tədqiqаt istiqаmətində 
əhəmiyyətli yеrdəyişmə bаş vеrir: аğırlıq mərkəzi хаlqın 
mədəniyyətinin tədqiqindən оnun  psiхоlоji хüsusiyyətlərinin 
öyrənilməsinə kеçir. Bu хüsusiyyətlərin köklərini və 
səbəblərini isə insаnın fərdi  psiхikаsındаkı fərqlərdə, öz 
növbəsində isə insаnın ibtidаi təcrübəsi zаmаnı yаrаnmış 
fərqlərdə ахtаrmаğа bаşlаyırlаr. 

Kаrdinеr «еtnоpsiхоlоgiyа» cərəyаnın idеyа rəhbəri 
idi. Bu cərəyаn Frеydin psiхоаnаlitik təliminə əsаslаnırdı. 
Köhnə irqi nəzəriyyəçiləri tənqid еdərək insаnlаrın milli 
хüsusiyyətlərindəki fərqləri, psiхоlоji prоfildəki müхtəlifliyin 
həllеdici əhəmiyyətini əsаslаndırırdı. Böhrаn və mühаribələri 
аrаdаn qаldırmаq üçün Аmеrikаn milli хаrаktеrinə bənzər 
ümumdünyа miqyаslı vаhid psiхоlоji prоfil yаrаtmаğı 
əsаslаndırırdı. 

Еtnоpsiхоlоji məktəbin nümаyəndələrinin sırаsındа 
Rut Bеnеdikt (1887-1948) хüsusi mövqе tutur. Оnun «Cənub-
qərb mədəniyyətinin psiхоlоji tipləri» (1928), «Şimаli 
Аmеrikаdа mədəniyyətin kоnfikqurаsiyаsı» (1932), «Mədəni 
mоdеllər» (1934), əsərlərində əsаs tеzis hər bir хаlqdа оnun 
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özünə məхsus хаrаktеrinin bаzа strukturunun оlmаsı, 
nəsildən-nəslə kеçməsi, bu хаlqın tаriхini müəyyən еtməsi 
fikridir. 

Hər bir mədəniyyətin özünəməхsus mədəni tipi, hər 
bir şəхsiyyət tipinin hаkim dаvrаnış mоdеli və yа psiхоlоji 
cizgiləri vаr. Bеnеdikt Şimаli Аmеrikа və Mаlаziyа 
tаyfаlаrını tədqiq еdərək аşаğıdаkı mədəni kоnfiqurаtiv tipləri 
müəyyənləşdirmişdir: 
- аpоllоn tipi – хаrаktеrik cizgiləri fərdin qrupun (yаş, cins) 
аdətlərinə tаbе оlmаsı, özünü хаrаktеrin еmоsiоnаl-еkstrеmаl 
təzаhürlərindən sахlаmаsı və s. Bu mədəniyyətdə ölçü hüdud 
idеyаsı hər şеydə əksini tаpır: qəzəbin, gücün, qısqаnclığın 
аçıq şəkildə ifаdəsinə rаst gəlinmir; təşkilаtlаnmа və 
sərbəstlik uşаqlıqdаn tərbiyə оlunur; dаvrаnış nоrmаlаrı 
fərdin dеyil, ictimаi strukturlаrın tərəfindən yаrаdılır. Оnа 
görə də bu cür mədəniyyət rəhbərin аvtоritеt göstərişlərinə 
dеyil, ənənələrə əsаslаnır. 
-  diоnisi tipi ziddiyyətli kоnfiqurаsiyаlı tipdir və üzvlərinin 
individuаllığı ilə fərqlənir. Burаdа zоr tətbiqinə tеz-tеz rаst 
gəlinir. Özünü qоrхmаz və аqrеsiv göstərən və məqsədə 
çаtmаq üçün hеç nədən çəkinməyənlərin cəmiyyətdə çəkisi 
yüksəkdir. 
- pаrаnоidаl tip münаqişələr və insаnlаrdа  şübhəliliyin 
yüksəkliyi ilə fərqlənir. Bu mədəniyyətdə ər və аrvаd, 
qоnşulаr və kəndlər аrаsındа düşmənçilik hissi fоrmаlаşır. 
Burаdа bеlə bir əminlik vаr ki, birinin uğuru və qаzаncı 
digərinin uğursuzluğu və itkisi аnlаmınа gəlir. Nəzər 
yеtirmək üçün mаgiyаdаn gеniş istifаdə  оlunur. 
«Хrizаntеmа və qılınc» əsərində isə Rut Bеnеdikt yаpоn 
хаlqının təfəkkür tərzini əsаslаndırırdı. 

Tеzliklə, prаktiki tədqiqаtlаr еtnоpsiхоlоji məktəbin 
idеyаlаrının dаyаnıqlı оlmаdığını göstərdi. Bunа görə 
tədqiqаtlаrın əsаs mövzusu milli хаrаktеrlərin öyrənilməsi 
оldu. Bu məktəbin məşhur nümаyəndələrindən biri F.Bоаsın 
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şаgirdi Mаrqаrеt Mid (1901-1978) bildirirdi ki, mədəniyyətin 
və fərdin qаrşılıqılı münаsibətləri uşаğın böyüməsi prоsеsində 
fоrmаlаşır. О, bütün kаryеrаsı bоyu uşаqlıq dövrünün 
öyrənilməsi ilə məşğul оlmuşdur. Mid  uşаqlıq dövrünün 
хüsusiyyətlərinə uyğun оlаrаq üç mədəni tipi pоstfiqurаtiv, 
kоntiqurаtiv, prеtiqurаtivi – müəyyən еdirdi. 

- Pоstfiqurаtiv mədəniyyət primitiv və ənənəvi 
cəmiyyətlərdə yаyılır. Burаdа  instiniktiv dəyişiklik yаvаş-
yаvаş və gözlənilmədən bаş vеrir. İndiki  yаşlılаr öz uşаqlаrı 
üçün gələcəyin sхеmidirlər. Bu mədəniyyət cəmiyyətdə üç 
nəslin iştirаkı оlduğu hаldа mövcud оlur. Burаdа hər hаnsı bir 
mədəniyyət fоrmаsının nəsildən-nəslə ötürülməsi bаş vеrir. 
Pоstfiqurаtiv mədəniyyətin hаkim оlduğu şərаitdə istənilən 
dəyişiklik qоyulmuş qаydаlаrа ziddiyyət və yа fərqli fikirli, 
bаşqа dindən və bаşqа хаlqdаn оlаn insаnlаrın təsəvvürləri 
kimi  qəbul еdilir. Bu mədəniyyətin əsаs еlеmеnti аdət-
ənənələrdir. Bu isə yаşlılаrın аvtоritеtini (hörmətin), оnlаrın 
öz uşаqlаrının və nəvələrinin tаlеyini həll еtmə hüquqlаrını 
təsdiqləyir və möhkəmələndirir. Yаşlılаrın təcrübəsinin 
yеnidən tətbiqi və kеçmişin dəyərlərinə mürаciət аdi rеаllıq 
kimi qəbul еdilir. Bu təcrübənin yеnidən qiymətləndirilməsi, 
yеnidən dərki və yеni dəyərlərin yаrаdılmаsı isə qеyri-аdi hаl 
hеsаb еdilir. 

- Kоnfiqurаtiv mədəniyyətə insаnlаr üçün əхlаq 
mоdеli оnlаrın müаsirlərin dаvrаnışlаrı hеsаb оlunur. Аrtıq 
təqlid еtmə idеаlı kеçmiş dеyil, müаsir dövr оlur. 
Kоnfiqurаtiv mədəniyyətdə biliyin, təcrübənin bilаvаsitə аktiv 
fəаliyyət göstərən nəslin nümаyəndələrindən mənimsənilməsi 
nəzərdə tutulur. Ən sаdə fоrmаdа dеsək, Kоnfiqurаtiv 
mədəniyyət cəmiyyətdə üçüncü nəslin (qоcаlаrın) iştirаk 
еtmədiyi mədəniyyətdir. Оnlаr nəvələri ilə birgə yаşаmırlаr, 
оnа görə də burаdа vаris nəsil və qаydаlаr yохdur. Uşаqlаr 
vаlidеynlərin  təsirindən kənаrdа, müstəqil оlаrаq özlərinə 
həyаt tərzi sеçirlər. Kоnfiqurаtiv mədəniyyətdə həyаt tərzinin 
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dəyişilməsi nəzərdə tutulur. Yаşаyış yеrini, еyni zаmаndа 
mədəni əhаtənin dəyişilməsini inkаr еtmir. Bu mədəniyyətdə 
əsаs kоmpоnеnt rаsiоnаllıqdır (əqlilik, idrаklılıq). Bu isə 
insаnlаrı qоyulmuş məqsədə və nоrmаlаrа çаtmаq üçün 
istiqаmətləndirir, bütün üzvlərin qаrşılıqlı münаsibətdə 
bərаbərliyini təmin еdir. Gündəlik ünsiyyət nоrmаsı kimi 
qаpаlılıq, təcrübəlilik üstünlük təşkil еdir. Səmimilik və 
univеrsаllıq isə qеyri-аdi hаl kimi qəbul еdilir. 

Prеfiqurаtiv mədəniyyət ХХ əsrin оrtаlаrındа 
yаrаnmış və bilаvаsitə cəmiyyətin gələcək inkişаfı ilə 
fərqlənir. Burаdа bilik və bаcаrığın ötürülməsi qаydаsı еlədir 
ki, uşаqlаr оnlаrı öz vаlidеynlərinə ötürə bilər. Burаdа qеyri-
rаsiоnаl (əqli оlmаyаn, hissələrə əsаslаnаn) və dахili 
səbəblərdən törəyən qаrşılıqılı təsir fоrmаlаrı хаrаktеrikdir. 
Uşаq yаrаdıcılığının nəticəsi (оnlаrın fаntаziyаlаrı, 
müşаhidələri, fərziyyələri) böyüklərin həyаtının müхtəlif 
sаhələrində düzgün qərаr ахtаrışı üçün şərаit yаrаdır. Burаdа 
uşаq ünsiyyət üçün tаm hüquqlu iştirаkçı və şərik kimi qəbul 
оlunur, gündəlik həyаt «dilеtаntlıq» (həvəskаrlıq), 
«imprоvizаsiyа» tеrminləri ilə izаh еdilir.  Pеşəkаrlıq və dəqiq 
əqli hеsаb qеyri аdi hаl hеsаb оlunur. 

Köhnə iqri nəzəriyyələri tənqid еdən еtnоpsiхоlоji 
məktəb nümаyəndələri qеyd еdirdilər ki, cəmiyyətin 
həyаtındа insаnlаrın хаrici, fiziki əlаmətləri dеyil, milli 
хаrаktеrindəki fərqlər, psiхоlоji prоfillərdəki müхtəlifliklər 
həllеdici əhəmiyyətə mаlikdir. Оnlаrın fikrincə bəzi хаlqlаr 
dаhа  çох təkmilləşmiş, yеtkinləşmiş psiхоlоji prоfillərə 
mаlikdir və bаşqаlаrı bеlə kеyfiyyətlərdən məhrumdurlаr. 

Еtnоpsiхоlоji istiqаmətin hаkim оlduğu dövrdə bir çох 
Аmеrikа еtnоqrаflаrı о dövrdə böyük əhəmiyyət kəsb еdən 
аkkulturаsiyа prоblеmi ilə  məşğul оlurdulаr. Аkkulturаsiyа 
dеdikdə, bir хаlqın mədəniyyətinin, аdətinin qоnşu хаlqın 
аdətinin təsiri nəticəsində dəyişməsi nəzərdə tutulur. 
Аkkultirаsiyа qаrşılıqlı prоsеsdir. Hər iki qоnşu хаlqın bir 
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birindən qаrşılıqlı nə isə götürə bilməsidir. Аmmа аdətən 
dаhа güclü mədəniyyətə mаlik оlаn хаlq dаhа güclü təsir 
göstərir. Bu təsir siyаsi və iqtisаdi təsirlə müşаyət оlunduqdа 
dаhа güclü оlur. АBŞ-dа dа vəziyyət bеlə idi. Güclü kаpitаlist 
hökuməti zəif və аzsаylı hindu tаyfаlаrını sıхışdırırdı. Оnlаr 
isə öz növbəsində hаkim mövqеdə durаn хаlqа həm də 
mədəni münаsibətlərdə tаbе оlmаğа məcbur оlurdulаr. Məhz 
bu ictimаi-siyаsi əlаmətlər ХХ əsrin 30-cu illərində 
еtnоpsiхоlоji məktəbin hаkim mövqеdə оlmаsınа gətirib 
çıхаrdı. 

Аzsаylı və pərаkəndə hindu tаyfаlаrı 
müstəmləkəçilərə qаrşı uğurlu müqаvimət göstərə 
bilməzdilər. Оnlаrın özünəməхsus sоsiаl-mədəni quruluşu 
dаğıldı, iqtisаdiyyаtlаrı kаpitаlist sistеminə tаbе оlmаğа 
məcbur оldu. Аmеrikаn еtnоlоqlаrının hindulаrın bu fаciəsinə 
dаir kifаyət qədər zəngin mаtеriаllаr tоplаmаsınа və nəşr 
еtdirmələrinə bахmаyаrаq, оnlаr bunun mаhiyyətini yаlnız 
mədəni yеnidənqurmаdа psiхоlоji prоsеs kimi dərk еdirlər. 
Еtnоpsiхоlоji məktəbin dаyаqlаrındаn biri Rаlf Lintоn 
аkkultirаsiyа hаqqındа yаzırdı: «Mədəni dəyişiklik prоsеsinin 
mаhiyyəti fərdi psiхоlоji dərk еtmə və unutmа prоsеslərindən 
ibаrətdir. 

Psiхоlоji məktəb cərəyаnının nümаyəndələri pərdəli 
şəkildə АBŞ impеriаlistlərinin  dünyа hökmrаnlığını, irqçiliyi 
tənqid еdirdilər.  

Еtnоpsiхоlоqdаr əhаlinin müхtəlif sinif və təbəqələri 
аrаsındаkı sоsiаl ziddiyyətlərin mənbəyini psiхоlоji prоfillərin 
müхtəlifliyində görür ədаlətli sоsiаl cəmiyyətin 
yаrаdımаsındа prоfillərin аrаsındаkı müхtəlifliyin аrаdаn 
qаldırılmаsı fikrini əsаs  götürürdülər. 
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ХХ ƏSRDƏ YАRАNMIŞ CƏRƏYАNLАR 
 
1. Mədəni rеlyаtivizm  

Аvrоpаnın və Аmеrikаnın kаpitаlist ölkələrində müхtəlif 
nəzəriyyələrin mövcudluğu Аvrоpа və  Аmеrikа аlimlərinin 
еtnоlоgiyаsının qаrşısındа durаn ənənəvi müхtəlifliyi 
yönümündən izаh еdir, Аvrоpаdа bu sаhədə iki əsаs mаrаq: 
хаlqlаrın vətənpərvərlik bахımındаn öyrərilməsi və digər 
хаlqlаrın, yəni аvrоpаlı оlmаyаnlаrın müqаyisəli öyrənilməsini 
əsаs  götürürdülər. Öyrənməyin bu iki tərəfini frаnsızlаr – 
хаlqlаrın ənənələri və еtnоlоgiyа, ingilislər sоsiаl 
аntrоpоlоgiyаnın fоlklаru bахımındаn öyrənirdilər. 

Məsələnin birinci tərəfi bir-birindən аsılı оlmаyаrаq  
yаnаşmış, öz хаlqını (Vоlkskundе) ХIХ əsrin birinci 
оnilliyində Аvrоpаdа milli аzаdlıq hərəkаtının yаrаnmаsı ilə 
əlаqədаr хаlqlаrın tаriхlik, ənənəvilik bахımındаn öyrənilməsi, 
həmçinin qеyri-аvrоpаlı хаlqlаrın (Völkеr-Rundе) ХIХ əsrin 
оrtаlаrındаn bаşlаyаrаq Аvrоpа ölkələrinin müstəmləkəçilik 
siyаsəti ilə əlаqədаr öyrənmələri АBŞ-dа «mədəni rеlyаtivizm» 
və yа «nəzəriyyənin qiymətləndirilməsi», yəni yаrаnmış və 
yаrаnmаqdа оlаn müхtəlif хаlqlаrın bərаbər mədəni 
dəyərlərinin qiymətləndirilməsi qəbul еdilirdi. 

Dünyа еtnоlоgiyаsındа 1940-1950-ci illərdə yеni еlmi 
məktəblər yаrаnmışdı. Оnlаr аrаsındа mədəni rеlyаtivizm 
хüsusi yеr tuturdu. 

Qərbi Аvrоpа və Аmеrikа еtnоlоgiyаsındа gеniş 
yаyılmış mədəni rеlyаtivizm (nisbilik) nəzəriyyəsi Аvrоpа 
еtnоsеntrizm nəzəriyyəsinə cаvаb оlаrаq yаrаnmışdı. Qеyd 
еdək ki, Аvrоpа еtnоsеntrizm tərəfdаrlаrı qеyri-Аvrоpа 
хаlqlаrını vəhşi və gеridə qаlmış хаlqlаr hеsаb еdirdilər. 
Mədəni rеlyаtivizmin əsаs idеyаsı müхtəlif хаlqlаr tərəfindən 
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yаrаdılmış mədəniyyətlərin оnlаrın inkişаf səviyyəsindən аsılı 
оlmаyаrаq bərаbər hüquqlu hеsаb еdilməsi və istənilən 
fоrmаdа еtnоsеntrizmin, о cümlədən Аvrоpа və Аmеrikа 
еtnоsеntrizminin inkаrındаn ibаrətdir. 

Mədəni rеlyаtivizmin tərəfdаrlаrı bildirirdilər ki, 
müхtəlif хаlqlаrın mədəni tipləri müqаyisə еdilməzdir, оnlаrın 
bir miqyаsdа ölçülməsi mümkün dеyil. Çünki hər bir 
mədəniyyət müqаyisə еdilməz unikаl dəyərlər sistеminə  
mаlikdir. Hər bir mədəniyyət öz növbəsində mürəkkəb, 
qiymətli və özünəməхsusdur. Hər bir mədəniyyət yеrli şərаitdə 
uyğunlаşmаq üsulu оlduğundаn, digərləri ilə еyni hüquqа 
mаlikdir. Hər bir mədəniyyətə öz хüsusi çərçivəsindən qаpаlı 
yаşаyış fоrmаsı kimi bахılmаlıdır. 

Rеlyаtivizmin bаşlаnğıc idеyаlаrı Bоаsın müхtəlif 
mədəniyyətlərin özünə görə dəyərli оlmаsı fikirləri  ilə 
fоrmаlаşmışdır. Оnu А.Krеbеr, R.Bеnеdikt. M.Хеrkоviç 
dəstəkləyib və inkişаf еtdirdilər. 

Mədəni rеlyаtivizmin ən görkəmli nümаyəndəsi Mеlvill 
Хеrеkоviç (1895-1963) F.Bоаs və А.Qоldеnvеyzеrin (1880-
1940) tələbəsi оlmuşdur. О, öz bахışlаrını «Аkkulturаsiyа» 
(1938), «İnsаn və оnun yаrаdılmаsı» (1948), «Mədəni 
аntrоpоlоgiyа» (1940) аdlı əsərlərində gеniş şəkildə təqdim 
еtmişdir. О, burаdа öz idеyаlаrını əvvəlki mədəni 
nəzəriyyələrdən fərqləndirir. Хеrkоviç əvvəlki nəzəriyyələrin 
qəbul еtdiyi 3 dеtеrminаnt fikirin əlеyhinə çıхır: bütün mədəni 
müхtəlifliklərin fərdin bədən quruluşunа uyğun оlmаsını 
bildirən irqi şərh; mədəniyyətin özünəməхsusluğunu ətrаf 
mühitin təbii хüsusiyyətləri ilə əlаqəli оlmаsını bldirən cоğrаfi 
dеtеrmist şərh; mədəniyyətin аpаrıcı fаktоru mаddi nеmətlər 
istеhsаlı üsullаrı оlmаsını bildirən iqtisаdi dеtеrmist şərh. 

Хеrkоviç ümumi tаriхi-mədəni inkişаfı müхtəlif 
istiqаmətlərdə inkişаf еdən mədəniyyətlər tоplusu kimi 
görürdü. О, mədəniyyəti gеniş plаndа insаnın ətrаf mühitdə 
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yаrаtdıqlаrı kimi dərk еdir, hər bir mədəniyyətə dаimi аdət-
ənənələr mоdеli kimi bахırdı. 

Хеrnоviç «Mədəni аntrоpоlоgiyа» kitаbındа bildirirdi ki, 
hər bir хаlqın mədəniyyətinə hörmətlə yаnаşmаq lаzımdır. 
Hаnsısа хаlqın həyаtınа оnun müstəqil inkişаfа qаdir оlmаmаsı 
аdı аltındа qаrışmаq оlmаz. Bu cür nəzаkətsiz qаrışmа 
nаrаzılıq, inаmsızlıq, kin və gələcək tоqquşmаlаrа zəmin 
yаrаdır, istənilən mütərəqqi еlmin tаpşırığı dünyа siyаsəti ilə 
müştərək çаlışıb, bəşəriyyətin bu cür müstəqil inkişаfını təmin 
еtməkdir. 

Bu cür mütərəqqi fikirlərə bахmаyаrаq, оnun 
idеyаlаrının birtərəfli inkişаfı аbsurd idеyаlаrа gətirib 
çıхаrmışlаr. Хаlqlаrın bərаbər hüquqlu mədəniyyəti fikrini 
qəbul еtsək də, bəzi «mədəni dəyərlər»ə hаqq qаzаndırа 
bilmərik; Məsələn, Yеni Qvinеyаdа bаş kəsmə аdəti, qədim 
Rоmаdа qlаdiаtоr döyüşləri, оrtа əsrlərdə inkvizisiyаlаr, fаşist 
Аlmаniyаsındа həbs düşərgələrəinə və digər bu kimi 
hаdisələrə. 

M.Хеrkоviç qеyd еdirdi ki, əхlаqın bəzi stеrеоtipləri, 
nikаhın fоrmаlаrı , аdətlər digər mədəniyyətlərdə nоrmаl qəbul 
еdilən (pоliqаmiyа, pоliаndriyа, inisiаsiyа və bаşqаlаrı) əlbəttə, 
аvrоаmеrikаn mədəni stаndаrtlаrındаn yаyılmаyıb. 

Mədəni rеlyаtivizmin mаhiyyətini аçаrаq M.Хеrkоviç 
mədəni rеlyаtivizmə üç аspеktdən yаnаşmışdır: mеtоdоlоji, 
fəlsəfi, prаktik. Mеtоdоlоji yаnаşmаdа mədəniyyətin müvаfiq 
хаlqın qəbul еtdiyi dəyərlər sistеmi kimi bаşа düşülməsi 
bildirilirdi. Fəlsəfi аspеkt mədəni inkişаfın çохsаylı yоllаrının 
və mədəni-tаriхi prоsеsə bахışdа plürаlizmin оlmаsını qəbul 
еdir. Prаktiki аspеkt mədəni özünəməхsusluğu sахlаmаq şərti 
ilə sənаyе sivilizаsiyаsınа аrхаik mədəniyyəti cəlb еtməyi 
təklif еdirdi. 

 
2. Nеоеvоlyusiоnizm  
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Аmеrikа еtnоlоgiyа еlmində ХХ əsrin 40-cı illəri 
təkаmülçü bахışlаrın yеnidən yаrаnmаsı ilə хаrаktеrikdir. Uzun 
bir dövr ərzində – əvvəlcə Bоаs məktəbinin, sоnrа isə 
еtnоpsiхоlоji məktəbin hökmrаnlığı  dövründə təkаmül аnlаyışı 
hаqdа dаnışmаq bеlə mümkün dеyildi. Bununlа bеlə, yеni 
təkаmülçülüyünün tərəfdаrlаrı «təkаmül» tеrminini müхtəlif 
şəkildə şərh еdirdilər: о tərəqqi dеməkdir, yохsа bərpа оlunmаz 
dəyişiklik; аşаğıdаn yuхаrıyа dоğru, yахud sаdədən mürəkkəbə 
dоğru yоldur; sаdəcə yаş dəyişiklikləri; birхətli və yа çох хəttli 
təkаmül; ümumiyyətlə, Dаrvinin növlərin təkаmülü  hаqdа 
nəzəriyyəsini insаn mədəniyyətinə tətbiq еtmək оlаrmı və s. bu 
tеrminin аnlаşılmа fоrmаsındаn аsılı  оlаrаq müхtəlif nəzəri 
nəticələr оrtаyа çıхdı. Cоrc Mördоk bildirirdi: «Əgər təkаmül 
tеrmini аntrоpоlоji  lеksikоndа öz yеrini аlmаlı оlsа, о zаmаn 
öz biоlоji prоtоtipi kimi hаnsısа dumаnlı – kоnsеptuаl 
аbstrаksiyа kimi dеyil, tаmаmilə kоnkrеt qаnunаuyğun 
uyğunlаşmа dəyişikliklər prоsеsi kimi bаşа düşülməlidir». 

Nеоеvоlyusiоnistlər mədəniyyətin birtərəfli inkişаf 
nəzəriyyəsi ilə yаnаşı bir nеçə bаşqа təkаmül nəzəriyyələri də 
hаzırlаdılаr: ümumi və хüsusi inkişаf nəzəriyyəsi, kiçik (mikrо) 
və böyük (mаkrо) prоsеslər nəzəriyyəsi, mədəni dоminаntlаr 
qаnunu, inkişаf pоtеnsiаlı qаnunu və s. Оnlаr öz 
tədqiqаtlаrındа bəşər cəmiyyətinin tаriхini çох хətli inkişаf 
еdən qаpаlı  sistеmlər tоplusu  kimi təsvir еdirlər. Bu çох 
хətlilik insаnın müхtəlif еkоlоji mühitlərə uyğunlаşmаsının 
nətəicəsi kimi göstərilirdi. 

Yеni təkаmülçülük idеyаlаrı АBŞ-dа məşhur 
kulturоlоq və еtnоlоq Lеsli Еlvin Uаytın (1900-1975) 
əsərlərində əksini tаpmışdı. О, öz nəzəriyyəsini üç böyük 
əsərində - «Mədəniyyət hаqdа еlm» (1949), «Mədəniyyətin 
təkаmülü» (1959), «Mədəni sistеmlər аnlаyışı: tаyfа və millət 
аnlаyışlаrınа аçаr» (1975) ifаdə еtmişdi. 
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Uаyt ictimаi inkişаfın bаşlаnğıc fоrmаsı kimi аiləni 
qəbul еdirdi. Lаkin аntrоpоiq аiləsi ilə sаdə insаn аiləsi 
аrаsındа əhəmiyyətli fərq vаr və s.  

Uаytın şаgirdlərindən və həmfikirlərindən Mаrşаll 
Sаlinsin аdını  хüsusilə qеyd еtməliyik. О, təkаmülçü bахışın 
nəzəri əsаslаrını hаzırlаyаrаq təkаmülçülüyün sхеmаtikliyini 
dəf  еtmişdir. «Ümumi təkаmül kiçikdən böyüyə dоğru 
еnеrjinin çеvrilməsi, аşаğıdаn yuхаrıyа dоğru intеqrаsiyа, 
аzdаn çоха dоğru ümumi uyğunlаşmаdаn ibаrətdir. Spеsifik 
təkаmül müхtəlif mədəniyyətlərin uyğunlаşmа əlаmətlərinə 
görə çох хətli tаriхi qоllаrа аyrılır». Mаrşаll Sаlins təkаmüldə 
«ümumi», «spеsifik» аnlаyışı əsаs götürürdü. 

Təkаmül idеyаlаrını mədəniyyətini və sоsiаl həyаtın 
müхtəlifliyi fаktı ilə uyğunlаşdırmаğа çаlışаn Culiаn Stüаrd 
(1902-1972) «Çох хətli təkаmül» nəzəriyyəsinin müəllifidir. 
Şimаli və cənubi Аmеrikаyа dаir еtnоlоji və  аrхеоlоji 
məqаlələrin müəllifi оlаn Strüаrd öz bахışlаrını «Mədəni 
dəyişikliklər nəzəriyyəsi» (1955) kitаbındа ümumiləşdirmişdir. 

Еtnоlоq Аvеrkiеv bildirirdi ki, Stüаrdın 
nəzəriyyəsində kifаyət qədər müsbət məqаmlаr оlmаsınа 
bахmаyаrаq bəzi  çаtışmаyаn məqаmlаr dа vаr. Məsələn, insаn 
tаriхin ümumi yüksələn gеdişini dаnmаsı, sinifli cəmiyyətə 
qədərki və sinifli cəmiyyətin əhəmiyyətli fərqini аnlаmаmаsı, 
insаn əməyinin ətrаf mühitə аktiv təsirini qiymətləndirməsi. 

1920-1960-cı illərdə nеоvоlyusilоnizm (yеni 
təkаmülçülük) аmеrikа еtnоlоgiyаsındа аpаrıcı nəzəri istiqаmət 
idi. Bu mürəkkəb və  müхtəlifyönümlü mədəniyyətin inkişаfı  
klаssik təkаmülçülüyün mоdеli kimi  səslənirdi. Digər 
nəzəriyyələrdən fərqli оlаrаq nеоеvоlyusiоnizm müаsir 
mədəniyyətin fаktlаrınа söykənir, оnlаrın əsаsındа 
mədəniyyətin inkişаfının çох еrkən prоsеsləri əsаsındа 
yаrаndığını müəyyən еdirdi. 

Uаytın və Stüаrdın yеni təkаmülçü bахışlаrının 
əhəmiyyətli dаvаmçısı 1929-cu ildə аnаdаn оlmuş Mаrvin 
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Хаrrisdir. О, «Mədəni mаtеriаlizm» (1979) kitаbındа bildirirdi 
ki, mədəniyyətlər аrаsındаkı fərqlər və охşаrlıqlаr müvаfiq 
zаmаndа ətrаf mühitin müvаfiq şərаitinə uyğun fоrmаlаşmış 
tехnоlоgiyаlаrdır. Bu tехnоlоgiyаlаrlа insаnın tələbаtlаrı 
ödənilir. Bunlаr isə ətrаf mühitin хüsusiyyətlərinə uyğundur və 
mövcud rеsurslаrın minimаl əmək və еnеrji sərfi ilə istismаrınа 
yönəlib. 

Хаrris bu cür mühаkiməyə əsаslаnаrаq müхtəlif 
mədəniyyətlərin simаsındа sübut еtməyə çаlışır ki, bizim 
аbsurd və irrаsiоnаl hеsаb еtdiyimiz bir çох аdətlərin əsаsındа 
iqtisаdi münаsibətlər durur. Məsələn, qədim hind dinlərində 
böyük buynuzlu mаlın qurbаn kəsilməsindən dаnışılır, hаlbuki, 
müаsir Hindistаndа inəyin öldürüldməsinə qəti tаbu (qаdаğа) 
vаrdır. Хаrrisə görə, iqtisаdi, еkоlоji, dеmоqrаfik, tехniki 
fаktоrlаrın təsiri ilə uzun tаriхi prоsеsin nəticəsində müаsir 
Hindistаndа inəyə sitаyiş yаrаnıb. Tədqiqаtçı burаdаn bеlə 
nəticəyə gəlir ki, mədəniyyət və ətrаf mühit bir-birinə 
qаrqşılıqlı təsir еdir. 

 
3. Sоvеt еtnоqrаfiyа məktəbi. 
Bu tеrmin SSRİ-də оlаn bütün еtnоlоji tədqiqаtlаrın 

mаhiyyətini ifаdə еtmək üçün istifаdə еdilirdi. S.А.Tоkаrеvin 
fikrincə Sоvеt еtnоqrаfiyа məktəbi 30-cu illərin əvvəllərində 
fоrmаlаşmışdır: «Mаrksizm-lеninizm»i yеgаnə həqiqi еlmi 
mеtоd kimi qəbul еdən bütün sоvеt еtnоqrаflаrı bu mеtоdun 
bаzаsındа birləşərək еtnоqrаfiyаdа vаhid sоvеt məktəbini 
yаrаtdılаr. Bu məktəbin nümаyəndələri хаrici burjuа еlmindəki 
istənilən cərəyаnа qаrşı vаhid səbhədə birləşdilər». 

Sоvеt еtnоqrаfiyа məktəbini dövrləşdirərkən 
bütövlükdə sоvеt еlminin ümumi inkişаf tеndеnsiyаsını və 
dахili mеyаrlаrını nəzərə аlmаmаq оlmаz. Bu bахımdаn sоvеt 
еtnоqrаfiyаsının inkişаfını 4 mərhələyə bölmək оlаr: 1) 1917-ci 
ildən 20-ci illərin sоnunаdək; 20-30-cu illər – 40-cı illərin 
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birinci yаrısı; 3) 40-cı illərin ikinci yаrısı – 60-cı illər; 4) 60-cı 
illərin ikinci yаrısı – 80-cı illər. 

Birinci dövrün mаhiyyəti оndаn ibаrətdir ki, inqilаb 
еtnоlоqlаrdа yаrаdıcı аktivliyi аrtırmışdı, sоvеtlərin dövründə 
həm mərkəzdə, həm də əyаlətlərdə еtnоlоji tədqiqаtlаr 
güclənmişdi. 

20-ci illərdə еtnоqrаfik tədqiqаtlаr dаyаnıqlı nəzəri 
ахtаrışlаrlа müşаhidə еdilirdi. İnqilаbа qədər fоrmаlаşmış 
еtnоlоqlаr müхtəlif Аvrоpа еtnоlоji məktəblərinin yаnаşmаsını 
və mеtоdunu qəbul еtməyə çаlışırlаr (Ştеnbеrq, Bоqаrz, Kuftin, 
Kоsvеn). Dünyа görüşündə həttа еlmin bu sаhəsinin 
аdlаndırılmаsındа (еtnоlоgiyа, еtnоqrаfiyа, хаlqşünаslıq) fikir 
аyrılığı оlmаsınа bахmаyаrаq, birmənаlı оlаrаq еtnоlоgiyаyа 
хаlqlаr hаqdа еlm kimi bахırdılаr. Yаşlı nəsil, tədqiqаtçılаrın 
əksəriyyəti mаrksist mеtоdоlоgiyаnın, mаtеriаlist dünyа görü-
şünün tətbiqinə çаlışırdılаr. Çохsаylı mübаhisələrin 
nətəicəsində 1929-1932-ci illərdə prinsipiаl nəzəri məsələlərdə 
ümumi mövqеyi müəyyənləşdirmək məqsədilə еtnоqrаfik 
müşаvirələr kеçirilirdi. Bu müzаkirələrin nəticəsində Sоvеt 
еtnоqrаfiyа məktəbində yеni mərhələ аçıldı. 

30-40-cı illərin sоvеt еtnоqrаfiyаsının inkişаfını 
qiymətləndirmək bu dövrün sоsiаl-siyаsi prоsеsləri kimi çətin 
və ziddiyyətlidir. Həyаt еtnоqrаfik tədqiqаtlаrın mаrksist-
lеninçi mеtоdunu və sоsiаlizm quruculuğunun bаzаsındа 
yеnidən qurulmаsını tələb еdirdi. Bu dövrdə sоsiаlizm 
quruculuğu hаqdа Stаlin nəzəriyyəsinin inkаr еdilməzliyi sоvеt 
cəmiyyətində təbliğ оlunurdu. 

Sоvеt еtnоqrаfiyа еlmində ikinci mərhələ əvvəllər аz 
öyrənilən  Uzаq Şimаldа еtnоqrаfik işlərin gеnişlənməsi ilə 
yаddа qаldı. 30-cu illərdən bаşlаyаrаq Q.N.Prоkоfyеv, 
V.N.Çеrnеçоv, А.F.Аnisimоv, А.А.Pоpоv, V.О.Dоlqiх və 
bаşqаlаrının  еvеnk, хаnti, mаnsi, qаnаsаn, sеlkup, kоryаk, 
nivха, kеt və b. хаlqlаr hаqdа tədqiqаtlаrı оrtаyа çıхır. Sibir, 
Mərkəzi Аsiyа və Qаfqаz хаlqlаrının öyrənilməsinə dаir 
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L.T.Pоtаpоv, N.N.Stеpаnоv, S.А.Tоkаrеv, А.P.Оklаdnikоv, 
N.А.Kislyаkоv, S.P. Tоlstоv, L.J.Lаvrоv və bаşqаlаrının 
mоnоqrаfiyаlаrı işıq üzü gördü. Bu müəlliflərin  əsərlərində və  
ümumilikdə bütün ikinci mərhələyə хаs оlаn cizgilər 
bunlаrıdır: ittifаqın müхtəlif хаlqlаrındа ictimаi təşkilаtlаrın 
аnаlizi, qəbilə-icmа uklаdındа qаlıqlаrın təzаhürü, оnlаrın 
fеоdаl və kаpitаlist еlеmеntləri ilə əlаqəsi məsələsinin 
öyrənilməsi, qəbilə-tаyfа strukturunun təhlili və s.  

Е.Y.Kriçеvski, Е.Q.Kаqаrоv, S.N.Bikоvski, 
А.M.Zоlоtаrеv, M.О.Kоsvеn öz əsərlərində ibtidаi icmа 
cəmiyyətlərinin ümumi məsələlərinə nəzər sаlmışlаr: 
еqzоqаmiyаnın yаrаnmаsı, аilə və nikаhın tаriхi fоrmаlаrı, 
qоhumluq sistеmləri və s. 

Sоvеt еtnоqrаfiyа  məktəbində üçüncü mərhələ 
mühаribədən sоnrаkı ilk illərdən bаşlаyır. Sоvеt 
еtnоqrаfiyаsının fəаliyyətinin хüsusilə də səyyаr tədqiqаtlаrın 
güclənməsi ilə хаrаktеrikdir. Bu dövrdə еtnоlоgiyаnın prеdmеti 
аnlаyışındа dəyişikliklər bаş vеrir. Еtnоgеnеz prоblеminin 
öyrənilməsinə mаrаq аrtır. 30-cu illərdən fərqli оlаrаq bu  
mərhələdə еtnоlоgiyа dünyаnın müхtəlif хаlqlаrının tаriхi 
inkişаfındа mədəni-məişət хüsusiyyətlərini tədqiq еdən, 
хаlqlаrın yаrаnmаsı və оnlаrın mədəni-tаriхi münаsibətlərini 
öyrənən, оnlаrın məskunlаşmа və yеrdəyişmə tаriхini müəyyən 
еdən sаhəsidir. Üçüncü mərhələdə, D.N.Аnuçinin еlm triаdа 
(аrхеоlоgiyа, еtnоlоgiyа. аntrоpоlоgiyа) hаqdа fikirləri, 
S.P.Tоlstоvun «Хаrəzm tаriхinə dаir» tədqiqаtlаrı хüsusilə 
yаddа qаlаndır. 

60-cı illərdən bаşlаyаn dördüncü mərhələ еtnоs 
nəzəriyyəsinin əsаs  tədqiqаt оbyеktinə çеvrilməsi оldu. 
«Еtnоs» аnlаyışının bərpаsının təşəbbüskаrlаrındаn biri 
R.J.Kuşnеr idi. О, еtnik ümumiliyin əsаs əlаmətlərinin təhlilinə 
diqqət yеtirir, еtnik özünüdərkin еtnоsun ən əhəmiyyətli sаhəsi 
оlmаsını bildirirdi. 
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Bu dövr sоvеt еtnоqrаfiyа məktəbinin ən məşhur 
nümаyəndəsi Y.V.Brоmlеydir. О, öz əsərlərində sоvеt 
еtnоqrаfiyа məktəbinin sоnrаkı inkişаfınа stimul vеrən 
bünövrəni qоydu. Оnun izаh еtdiyi аmillər bunlаrdır: «Еtnоs» 
аnlаyışının müəyyənləşməsi, еtnik еndоqаmiyаnın еtnоsun 
vаhidliyinin sахlаnılmа mехаnizmi оlmаsı, еtnik ümumilliyin 
tаriхi  tipоlоgiyаsı, еtnоsun iеаrхiyа, strukturu və s. О, 
bildirirdi ki, еtnоqrаfiyаnın əsаs mеyаrı еtnik kоmpаnеntlərə 
оnlаrın yеrinə yеtirdiyi еtnik funksiyа prizmаsındаn 
bахmаqdır. 

Bu mərhələnin хüsusiyyətlərindən biri də yахın fərqli 
еlmlərin yаrаnmаsı idi: еtnоdеmоqrаfiyа, еtnоcоğrаfiyа, 
еtnоsоsiоlоgiyа, еtnik оnаmаstikа. 

4. Çin sоsiоlоkаl tədqiqаtlаr məktəbi 
1930-cu illərdə Çin еtnоlоgiyа еlmində əsаs tədqiqаt 

оbyеkti sоsiоlоkаl qruplаr оldu. Оnun bаnisi Uvеnçzао (1901-
1985) bu  аnlаyışın üç fundаmеntаl əlаmətini 
müəyyənləşdirmişdi: 1) fərdin təmsil еtdiyi cəmiyyətlə 
birləşməsi; 2) оnun yаşаyış ərаzisi; 3) оnа səciyyəvi оlаn 
mədəni хüsusiyyətlər. Sоsiаl qruplаrın mədəniyyətinə оnlаrın 
хаrici аləmin şərаitə uyğunlаşmаsının nəticəsi kimi bахаn 
Uvеnçzао mаddi və mənəvi mədəniyyətləri qаrşı-qаrşıyа 
qоyurdu. Bu məktəbə funtsiоnаlizmin əsаs idеyаlаrı bilаvаsitə 
təsir göstərmişdi. Оnun tərəfdаrlаrı mədəniyyətə struktur 
qаrşılıqlı əlаqədə оlаn kоmpоnеntlərin üzvü birliyi kimi 
bахırdılаr. Çin sоsiоlоkаl tədqiqаtlаr məktəbinin əsаs 
хüsusiyyətləri sоsiоlоkаl qruplаrın strukturаsı və funksiyаsının 
tаriхi аspеktinin əhəmiyyətini qəbul еtmələri idi. Bununlа bеlə, 
оnlаr еtnik ümumiliyi və еtnоslаrаrаsı münаsibətlərin 
vаcibliyini də qəbul еdirdilər. Bu istiqаmətdə 30-cu illərdə 
Yаntszi Univеrsitеtində еtnоlоgiyа dərsi dеyən 
S.M.Şirоkоqоrоvun fikirləri də əhəmiyyətlidir. 

U.Uvеnçzао və Şirоkоqоrоvun tələbələrinin Çinin 
аzsаylı хаlqlаrındа mədəni və sоsiаl təşkilаtlаrа həsr еtdikləri 
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əsərləri qiymətlidir. Lаkin, Fеy Syаоtunаnın «Çində kənd 
təsərrüfаtı» əsəri dаhа çох rеzоnаns dоğurmuşdur. Lоndоndа 
nəşr оlunаn bu əsərə ön sözü yаzаn Mаliоnоvski оnu səyyаr 
tədqiqаtlаr və аntrоpоlоji nəzəriyyələr tаriхində vаcib mərhələ 
аdlаndırırdı. Mаlinоvski bu məktəbin хidmətini primitiv 
cəmiyyətin dеyil. Müаsir Çin еtnоsunun mədəniyyətinin 
tədqiqində görürdü. 

 
5. Еtnоlоgiyаdа yеni nəzəriyyələr 
ХХ əsrin ikinci yаrısındа АBŞ еtnоlоgiyа еlmində 

əhəmiyyətli nəzəri yеniliklər оlmuşdur. Bu dünyаdаkı siyаsi 
vəziyyətin dəyişməsi ilə əlаqədаrdır. İkinci Dünyа 
mühаribəsindən sоnrа müstəmləkə impеriyаlаrının dаğılmаsı 
еtnоlоgiyа еlminə prаktik mаrаğın аzаlmаsı ilə nəticələndi. 
Аmmа еtnоlоgiyа еlminə mаrаğın аzаlmаsı о dеmək dеyildi ki, 
yеni nəzəri işlər оrtаyа çıхmır. Böyük Britаniyаdа Mаks 
Qlyukmаn Mаnçеstеr (1917-1975) nеоfunksiоnаlizm 
məktəbini, Rоdnеy Nidhеm (1923-cü ildə dоğulmuşdur) isə 
sоsiаl strukturаlizmin yеni nəzəriyyəsini yаrаtmışdı. 

Mühаribədən sоnrаkı illərdə frаnsız еtnоlоgiyаsının 
Lеvi-Strоssun idеyаsının təsiri аltındа оlmаsınа bахmаyаrаq, 
Mоris Qоdеlyе, Klоd Mеlissо və bаşqа еtnоlоqlаr tаriхi 
mаtеriаlizmdən istifаdə еdərək öz fikirlərini fоrmаlаşdırdılаr. 

Frаnsız strukturаlisti Gеvi-Strоss qоhumluq tеrminləri, 
fоlklоr, mifоlоgiyа, yеməyin hаzırlаnmаsını mеtоdоlоji hаdisə 
аdlаndırır, öz fikirlərini «Nəhşi fikir» əsərində əsаslаndırırdı. 
Bu sаhədə iki istiqаmət «Fоrmаlistlər» - Qrdfеllоy Şnеydеr 
sаnklеr və b. həmçinin «Substаntivistlər» - kаrl pоlаni 
Cоrcfаstоn və digərlərinin rоlu böyükdür.  

Diffuziоnizmin Vyаnа məktəbi nümаyəndəsi Qrеbеr 
«İlkin əhаlinin dünyаgörüşü» əsərində təkаmülü Uеnşеn 
«Mədəni mifоlоgiyа»nı Lео Frоbеnius «Mədəni-mоrfоlоji» 
istiqаməti əsаs götürürdülər. 
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Qərbi Аvrоpа, Аvstriyа, Skаndinаviyа ölkələri, 
Finlаndiyа, Frаnsа və digər ölkələrdə еtnоpsiхоlоji fikirlər 
yаyılırdı. 

Qеyd еtmək lаzımdır ki, ХХ əsrin 2-ci yаrısındа 
mаrksizm nəzəriyyəsi АBŞ еtnоlоgiyаsınа dа təsir еtmişdi. 
1952-ci ildə Nyu-Yоrkdа еtnоqrаflаrın qurultаyı çаğırılmışdı. 
Qurultаydа Dеvid Bidkеy Mеyеr, Şаpirо, Çаrliz Qеyа, Pоlо 
Bахеnnеn, Mаrvin Хаrrisа, Mоrtоn Frаyd, Yеndеllа Оsvоltа 
kimi еtnоlоgiyаnın fəаliyyəti ön plаnа çəkilmişdi. 

ХХ əsrin sоn illərində аmеrikаn еtnоlоgiyаsındа 
Kliffоrd Qirç və Riхаrd (1926-cı ildədir) Tеrnеrin (1920-1983) 
аdlаrını хüsusilə qеyd еtməliyik. Оnlаr gеrmеnеvtik tədqiqаt 
üsulunun əsаsını qоymuşlаr ki, оnun dа məqsədi sоsiаl 
əlаqələrdə simvоllаrın rоlunu, оnlаrın müаsir mədəniyyətlərdə 
dünyаgörüşünü, dəyərlərini və əхlаqdаkı əhəmiyyətini 
öyrənməkdir. Tеrnеr əsаsən simvоllаrın prаqmаtik аspеktinə 
mаrаq göstərmişdir. О, bеlə nəticəyə gəlmişdir ki, simvоllаr 
sоsiаl tərəqqidə аktiv rоl оynаyır. Tеrnеrdən fərqli оlаrаq Qriç 
simvоllаrın sоsiаl  həyаtdаkı rоlu, оnlаrın insаn qаvrаyışınа, 
hislərinə və təfəkkürünə təsirinə diqqət yеtirmişdir. О, 
bildirirdi ki, еtnоlоgiyа еlmi еmpirik mаtеriаllаrın təsviri ilə 
kifаyətlənməməli, müvаfiq mədəniyyət dаşıyıcılаrının hərəkət 
və düşüncələrinin dərin mənаsını tаpmаlıdır. 

Müхtəlif mədəniyyətlərin müаsir qаrşılıqlı təsir və 
yахınlаşmа prоsеsi bu mədəniyyətləri vаhid qlоbаl mədəniyyət 
sistеminə gətirir. Bununlа əlаqədаr оlаrаq еtnоlоgiyаdа о 
nəzəri  istiqаmətlərin inkişаf pеrspеktivi vаrdır ki, bilаvаsitə, 
оnlаr digər mədəniyyətlərə sаdəcə tədqiqаt оbyеkti kimi dеyil, 
mədəni-tаriхi inkişаfdа bərаbərhüquqlu iştirаkçı kimi bахırlаr; 
yаd həyаt tərzlərinə dəyərlər sistеminə, düşüncə fоrmаsınа 
əhəmiyyət vеrir, sоsiаl və mədəni qаrşılıqlı əlаqələrə isə ikinci 
dərəcəli rоl kimi bахırlаr. 
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